Miljökontoret informerar om:

Försäljning av folköl
Om du vill sälja folköl
Folköl är öl med en alkoholhalt mellan
2,25 och 3,5 volymprocent. Om du vill
sälja folköl ska du enligt alkohollagen
anmäla det till Miljökontoret, som är
Örebro kommuns tillsynsmyndighet för
försäljning av folköl. Om du vill sälja
alkoholdrycker med en alkoholhalt över
3,5 volymprocent ska du vända dig till
tillståndsenheten på Örebro kommun.
Kravet på anmälan av försäljning av
folköl gäller både om du tänker sälja i
butik eller serveringslokal. Om du tar över
en verksamhet som redan säljer folköl ska
du också anmäla försäljningen; anmälan
gäller för den som säljer varorna och inte
för lokalen där de säljs. Miljökontoret tar
ut en anmälningsavgift på 1 500 kr.
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Åldersgräns 18 år
Folköl får säljas endast till personer som
fyllt 18 år. Du är skyldig att försäkra dig
om att kunden fyllt 18 år. Om du är
tveksam ska du begära att få se
legitimation. Statens folkhälsoinstitut
rekommenderar att man ska begära
legitimation om kunden ser ut att vara
under 25 år. Om kunden inte kan visa upp
giltig legitimation ska du neka kunden att
köpa.
Du får inte sälja folköl om du misstänker
att det kommer att lämnas över till en
person under 18 år.
En väl synlig skylt med information om
åldersgränsen ska finnas nära kassan och
vid folkölen.

Matvaror, ett krav
För att få sälja eller servera folköl måste
du ha en registrerad livsmedelsverksamhet. Vid försäljning av folköl ska
det finnas ett någorlunda brett sortiment
av matvaror, t.ex. mejeriprodukter,
charkvaror, torrvaror, grönsaker,
konserver och djupfrysta matvaror. Som
matvaror räknas också pizza, piroger,
smörgåsar och hämtmat. Det räcker alltså
inte med ett "kiosksortiment" t.ex. glass,
godis, snacks, läsk, kaffe, frukt, bröd och
kex och liknande.

Egenkontroll
Den som säljer folköl ska arbeta med
egenkontroll. Du kan få mer information
om hur ditt egenkontrollprogram kan
utformas av oss på Miljökontoret. Hjälp
finns även på statens folkhälsoinstituts
hemsida, www.fhi.se.

Om du har serveringstillstånd
Du behöver inte anmäla om
folkölsförsäljning om du har ett
serveringstillstånd för starkare drycker.

Mer information
Miljökontoret, Örebro kommun,
Åbylundsgatan 8 A
Box 33200, 701 35 Örebro
Tfn 019-21 10 00
miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se

Vi på Miljökontoret har också tillsyn av
bl.a. folkölsförsäljning; vi kontrollerar att
de som säljer folköl uppfyller kraven som
alkohollagen ställer. Vi tar ut en avgift på
750 kr/timme för de kontrollerna.

