Folköl & tobak

FOLKÖL

Vad är folköl?
Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte
3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen
alkoholdryck. Öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl.
En burk folköl 3,5 volymprocent innehåller lika mycket alkohol som 4 cl 40
procent spritdryck.

Vem får sälja folköl?
En förutsättning för detaljhandel med folköl är att du även säljer matvaror i
butiken. Butiken ska ha ett brett sortiment av matvaror. Ett brett sortiment
kan vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta
varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några
av dessa varutyper i sitt sortiment. Butiken ska dessutom ha ett flertal av varje
varutyp till försäljning, alltså flera konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Glass, godis, chips, kaffe och
te anses inte vara matvaror. Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får endast sälja folköl om de samtidigt uppfyller ovanstående krav.
Vid servering av folköl är det en förutsättning att du serverar mat. Minimikravet kan vid servering av folköl anses vara uppfyllt om det till exempel
serveras varma smörgåsar, varm korv, hamburgare, skaldjur.
Ytterligare en förutsättning för att få sälja folköl är att ditt försäljningsställe
(detaljhandels- eller serveringsställe) ska vara godkänt som stadigvarande
livsmedelslokal för hantering av matvaror och mat som anges ovan. Det är
miljöförvaltningen som ger detta godkännande. Det är alltså inte tillräckligt
att det finns ett tillfälligt tillstånd att hantera livsmedel.

Anmälan
Den som tänker sälja folköl ska anmäla detta till kommunen. Anmälningsblankett kan beställas hos kommunen. Försäljning får inte påbörjas innan
anmälan gjorts.

Avgift
Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer eller serverar
folköl. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som bestämmer om
avgiftens storlek.
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Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter över folkölsförsäljning. När
tillsynsmyndigheter genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt
att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

FOLKÖL

Tillsyn

18-årsgräns
Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer
folköl ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att
säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut.
En bra regel kan vara att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om
legitimation.

Langning
Folköl får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över
folkölen till någon som inte fyllt 18 år.

Berusade personer
Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller
påverkade av annat berusningsmedel.

Alternativa drycker
Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel
lättöl, läsk och vatten med mera

Övriga regler
Det ska vara god ordning i lokalen. Det är inte tillåtet att bjuda kunder
på folköl.

Egenkontrollprogram

Den som bedriver försäljning av folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga
kunskaper om vad som gäller vid försäljning av folköl. Programmet ska vara
skriftligt. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet.
För att uppfylla kravet på egenkontrollprogram kan du alternativt teckna en
förbindelse om medverkan i VisaLeg-modellen. Genom förbindelsen och tillhörande bilagor så uppfyller försäljningsstället på ett enkelt sätt lagens krav
på egenkontrollprogram. Se sidan 7. Kontakta din kommun för medverkan i
VisaLeg-modellen eller för mall med egenkontrollprogram.
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FOLKÖL

Vad händer om jag bryter mot lagen?
Folköl kan tas i beslag
Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja dem döms för
olovligt innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser (inte godkänd livsmedelslokal eller otillräckligt matvaruutbud) får
beslagtas av polismyndigheten. Detsamma gäller också om kommunen
meddelat förbud att sälja folköl (se nedan).

Förbud mot försäljning
Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen förbjuda försäljning av
folköl i sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses allvarligt kan
kommunen förbjuda försäljning i tolv månader. Om personalen bryter mot
reglerna blir du som ägare ansvarig.

Böter eller fängelse

TOBAK

Den som medvetet eller av misstag säljer eller lämnar ut folköl till den
som inte fyllt 18 år eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annan
drog döms för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex
månader. Detsamma gäller den som säljer folköl trots att kommunen lagt ett
förbud mot försäljning. Den som medverkat till försäljning, exempelvis kassapersonal kan också dömas för olovlig dryckeshantering.

Vad är tobak?
Tobak är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller,
piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionstobak.

Anmälan
Försäljning av tobak får inte påbörjas innan anmälan skett till kommunen.
Anmälningsblankett kan beställas hos kommunen. (Se även under Egenkontrollprogram nedan).

Avgift
Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer tobak. Det är
kommunfullmäktige i respektive kommun som bestämmer om avgiftens
storlek.
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Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter över bestämmelserna om
handel med tobaksvaror. När tillsynsmyndigheter genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden
som berörs av lagen.

Vilka regler gäller vid försäljning av tobak?

TOBAK

Tillsyn

18-årsgräns
Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som
säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det
innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen
ser ung ut. En bra regel kan vara att fråga alla som ser ut att vara
under 25 år om legitimation.

Langning
Tobaksvaror får inte säljas till någon som man misstänker ska lämna
över dem till person som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring
Marknadsföring i form av reklamskyltar etc. är förbjudet
på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan
marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande,
uppsökande eller uppmanande till tobaksbruk.

Styckeförsäljning
Cigaretter får inte säljas styckvis eller i förpackningar med färre än 19
cigaretter.

Felaktig märkning
Det är inte tillåtet att sälja tobaksvaror med felaktig märkning, till
exempel utländska varningstexter eller ingen märkning alls.

Skatt
Den som innehar tobaksvaror för försäljning kan bli skyldig att betala
tobakskatt om varorna är obeskattade och det inte går att utreda
vem som är skatt skyldig.

Information och stöd till personal
Den som bedriver försäljning av tobaksvaror ska ge personalen den
information och det stöd de behöver för att kunna följa reglerna för
försäljning av tobaksvaror. Det är särskilt viktigt att personal under
18 år får detta stöd. Personalen bör även informeras om hur de ska
hantera konflikter som kan tänkas uppstå, exempelvis om en kund
inte visar legitimation trots en uppmaning.
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TOBAK

Egenkontrollprogram

Den som bedriver försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild kontroll
(egenkontroll) över försäljningen. Det innebär att den ansvarige för försäljningen ska ta fram ett program där det framgår hur åldersgränser och andra
bestämmelser i tobakslagen ska tillämpas och övervakas. Programmet ska
vara skriftligt och ska skickas in tillsammans med anmälan om tobaksförsäljning till kommunen. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera
programmet.
För att uppfylla kravet på egenkontrollprogram kan du alternativt teckna en
förbindelse om medverkan i VisaLeg-modellen. Genom förbindelsen och tillhörande bilagor så uppfyller försäljningsstället på ett enkelt sätt lagens krav
på egenkontrollprogram. Se sidan 7. Kontakta din kommun för medverkan i
VisaLeg-modellen eller för mall med egenkontrollprogram.

Vad händer om jag bryter mot lagen?
Böter eller fängelse
Den som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning i
tobakslagen döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Föreläggande och förbud
Kommunen kan bestämma om föreläggande eller förbud i förening med vite,
som kan uppgå till flera tusen kronor. Om du bryter mot föreläggandet eller
förbudet genom att till exempel sälja till den som är under 18 år, kan vitet
dömas ut av förvaltningsrätten.
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>> Tänk på att alltid begära legitimation om du är osäker på
åldern. Kom ihåg att den som är över 18 år normalt inte har
något emot att uppvisa sin legitimation. Ställ samma krav på
legitimation som du gör när kunden betalar med kreditkort.
>> Du har laglig rätt att vägra sälja folköl eller tobak, om du
misstänker att det bryter mot reglerna i alkohollagen eller
tobakslagen. Tala om för personen att du riskerar böter eller
fängelse om du bryter mot lagen.
>> Fråga din kommun om hur du får tillgång till
informationsmaterial och dekaler.
>> Miljön i och utanför butiken kan anpassas för att inte dra
ungdomar till sig genom att till exempel undvika annonsering
om billig folköl eller tobak på utsidan eller i skyltfönster och
inte heller placera ölet alldeles innanför ytterdörren.

FOLKÖL & TOBAK

>> tips till dig som säljer folköl och tobak?

>> Var uppmärksam på om det samlas ungdomsgäng utanför
butiken. Risken finns då att en person med rätt ålder handlar
öl eller tobak och lämnar över till ungdomar under 18 år.

VisaLeg-modellen är

• ett hjälpmedel för att förhindra underårigas köpa av folköl och tobak
• en tillsynsmodell för kommunernas tillsyn på folköl- och tobaksområdet
• ett hjälpmedel för handeln att bli bättre på legitimationskontroll vid
försäljning av folköl och tobak
• ett sätt att formalisera samarbetet mellan kommunerna och handeln.

Genom att teckna en förbindelse enligt VisaLeg-modellen så uppfyller
butiken lagens krav på egenkontrollprogram. Kontakta din kommun för mer
information.
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Hit kan du vända dig om du har frågor:

