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Nya regler om alkoglass och andra alkoholdrycksliknande preparat 

Definitioner 

Den 1 juli 2019 väntas nya regler om alkoholdrycksliknande preparat träda i kraft. 

De nya reglerna kommer att föras in i alkohollagen (2010:1622). Det centrala för-

arbetet är regeringens proposition 2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produk-

ter.  

Definitionen av alkoholdrycksliknande preparat är: Alkoholhaltiga preparat som ur 

konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas 

användas som berusningsmedel. Vid bedömningen av vad som är ett alkohol-

drycksliknande preparat ska särskilt beaktas preparatets sammansättning och smak, 

om det genom upptining, kylning, avskiljning av beståndsdelar eller tillförsel av 

vätska går att omvandla preparatet till alkoholdryck, eller hur det marknadsförs (1 

kap 10 a § alkohollagen).  

Någon uppräkning av vilka sorters preparat eller produkter som avses med alkohol-

dryckliknande preparat görs inte i alkohollagen. I förarbetena sägs att det kan vara 

fråga om alkoholhaltig glass och slush, godis av karaktären alco shots, alkoholhal-

tiga produkter som är avsedda att användas vid tillredning av drinkar (t.ex. så kal-

lad foam) samt drinktilltugg med alkoholinnehåll (prop. 2018/19:59 s 119). Det är 

endast preparat som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol som utgör alko-

holdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (1 kap 10 § alkohollagen).  

Försäljning och servering  

Alkoholdryckliknande preparat får fortsättningsvis inte säljas om det inte finns rätt 

till det enligt alkohollagen (3 kap. 1 § alkohollagen). Såvitt avser partihandel gäller 

samma regler för alkoholdrycksliknande preparat som för alkoholdrycker. När det 

gäller detaljhandel är det endast Systembolaget som får lov att sälja alkoholdrycks-

liknande preparat (5 kap. 2 § alkohollagen). Preparat med lägre alkoholkoncentrat-

ion än 2,25 volymprocent får säljas fritt, även till personer som är yngre än 18 år. 

För servering av alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd av den kommun 

där serveringsstället är beläget (8 kap. 1 § alkohollagen). Servering av alkohol-

drycksliknande preparat får ske på hotellrum på hotell som har restaurangverksam-

het i sina lokaler (8 kap. 5 § alkohollagen). Reglerna om provsmakning utsträcks 

till att även omfatta alkoholdrycksliknande preparat. Generellt sett kommer alko-

holdrycksliknande preparat att omfattas av samma regler som gäller för alkohol-

drycker, både när det gäller försäljning och servering. 
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Tillsyn m.m. 

Kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmel-

ser som gäller för servering av alkoholdrycksliknande preparat (9 kap. 2 § alkohol-

lagen). Alkoholdrycksliknande preparat utgör alltså en ny typ av produkter inom 

alkoholtillsynen men det sker inte någon förändring av själva tillsynen. Inte heller 

när det gäller marknadsföring sker det några materiella förändringar utan alkohol-

drycksliknande preparat inarbetas i de hittillsvarande reglerna om marknadsföring 

av alkoholdrycker. Även reglerna om överklagande, straffbestämmelser och förver-

kande i alkohollagen utökas till att omfatta alkoholdrycksliknande preparat.    

Stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker som har meddelats före den 1 juli 

2019 ska omfatta även alkoholdrycksliknande preparat (Ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelser). Befintliga serveringstillstånd utökas alltså automatiskt till att 

omfatta även alkoholdrycksliknande preparat. 

 

 

 


