
Ha kontroll över försäljningen!
Den som äger en affär som säljer folköl och/eller tobak ska ha kontroll över 
försäljningen. Det ska också finnas ett program för den här kontrollen, 
ett egenkontrollprogram. Programmet ska beskriva hur personalen får 
information i alkohollagens och tobakslagens regler för försäljning. Viktigast 
är att programmet beskriver hur ni kontrollerar att kunden är över 18 år. 
Enligt lagen ska den som säljer folköl eller tobak kontrollera att kunden är 
över 18 år.

Kommunen kontrollerar att reglerna följs
Alla affärer får besök varje år av personal från kommunen. Vid besöket 
kontrolleras bland annat egenkontrollprogrammet. Kommunen informerar 
också om de lagar som gäller.

Tillsynsavgift för att sälja folköl eller tobak
Kommunen tar en avgift från varje affär som säljer folköl eller tobak. Den 
ska betalas en gång per år. De aktuella avgifterna hittar du på vår hemsida 
www.sundbyberg.se.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg
Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne

Tel 08-706 80 00, fax 08-733 38 36, www.sundbyberg.se 20
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Sälja folköl
och tobak
i Sundbyberg



Du får sälja folköl, om...
• du har fyllt 20 år
• du har anmält till kommunen att du ska sälja 

folköl
• affären är registrerad eller godkänd av 

kommunen för hantering av matvaror
• du säljer ett varierat och omfattande utbud 

av matvaror
• du säljer lättdrycker, till exempel lättöl, läsk 

och cider med en alkoholhalt på högst 2,25 
volymprocent

• vid servering av folköl ska lagad mat finnas att tillgå

Du får inte sälja folköl...
• till personer under 18 år
• till dem som inte kan visa med legitimation att de är över 18 år. 

Kontrollera legitimationen på alla som ser ut att vara under 25 år
• till personer som kan ge bort eller sälja ölet till någon under 18 år (langning)
• till personer som är påverkade av alkohol eller andra droger.

Vad händer om du säljer folköl till någon under 18 år?
Kontrollera att kunden är över 18 år när du och din personal säljer folköl. 
Den som säljer folköl ska också ansvara för att reglerna i alkohollagen 

följs. Syftet med reglerna är att barn och 
ungdomar inte ska kunna köpa och dricka 
alkohol.

Om du bryter mot alkohollagen och säljer 
folköl till någon under 18 år kan du få böter 
eller fängelse i högst 6 månader. Kommunen 
kan också förbjuda dig att sälja folköl i 6 eller 
12 månader. I annat fall får du en varning. 

Du får sälja tobak, om...
• du har anmält till kommunen att du ska sälja 

tobak
• alla paket med tobak har en varningstext

Du får inte sälja tobak...
• till personer under 18 år
• till dem som inte kan visa med legitimation att de är över 18 år. 

Kontrollera legitimationen på alla som ser ut att vara under 25 år
• till personer som kan ge bort eller sälja tobaken till någon under 18 år 

(langning)
• som lösa cigaretter eller i paket som har mindre än 19 cigaretter

Reklam för tobak är förbjudet. Undantag är inne i affären vid tobaken där 
det får sitta en liten informationsskylt med till exempel pris.

Vad händer om du säljer tobak till någon under 18 år?
Kontrollera att kunden är över 18 år när du och din personal säljer tobak. 
Den som säljer tobak ska också ansvara för att reglerna i tobakslagen följs. 
Syftet med reglerna är att barn och ungdomar inte ska kunna köpa och 
använda tobak.

Om du bryter mot tobakslagen och säljer 
tobak till någon under 18 år, kan du få 
böter eller fängelse i högst 6 månader. 
Kommunen kan också förbjuda dig att 
sälja tobak i upp till 6 månader. Du kan 
också tvingas att betala en avgift, ett vite, 
på mer än 5000 kronor. I annat fall får du 
en varning. 

Vad är langning?
Langning är att ge bort 
eller sälja folköl eller 
tobak till personer 
under 18 år. Langning är 
olagligt. Sälj därför inte 
folköl eller tobak till en 
person som kan tänkas 
ge bort eller sälja vidare 
till någon under 18  år.

Vad är tobak?
Tobak är till 
exempel cigaretter, 
cigarrer, cigariller, 
piptobak, tobak till 
vattenpipa, rulltobak, 
råtobak, snus eller 
portionstobak.

Vad är folköl?
Folköl är en dryck 
med en alkoholhalt på 
över 2,25 till och med 
3,5 volymprocent.


