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De väsentliga delarna av alkohollagen 

Instuderingsmaterial inför kunskapsprovet 

KAP 1 

Definitioner 

3 § Med sprit avses en vätska som framställts genom destillering eller annan kemisk process och 

som innehåller alkohol. Med alkohol avses etylalkohol.  

 

5 § Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. 

Alkoholdrycker delas i denna lag in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker.  

Dryck som är alkoholfri eller som har en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent benämns 

lättdryck.  

 

6 § Med spritdryck avses en alkoholdryck som innehåller sprit.  

 

7 § Med vin avses en alkoholdryck som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft. Till 

vin ska även räknas sådant vin som i framställningen har tillsatts sprit framställd av 

vinprodukter och som har en alkoholhalt som inte överstiger 22 volymprocent.  

 

8 § Med öl avses en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som 

huvudsakligt extraktgivande ämne. Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 

volymprocent benämns folköl och öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent 

benämns starköl.  

 

9 § Med annan jäst alkoholdryck avses en alkoholdryck som framställts genom jäsning av frukt, 

bär eller andra växtdelar och som inte är vin eller öl.  

 
KAP 3  
 
5 § Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 

förhindras.  

Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att ordning och nykterhet 

råder på försäljningsstället.  

 

6 § Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte 

bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkoholdrycker.  

 

7 § Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. 

Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år.  

Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år.  
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8 § Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra 

berusningsmedel.  

Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd 

att olovligen tillhandahållas någon.  

Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som 

anges i 7 §.  

 

9 § Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförbart sätt anskaffa alkoholdrycker till 

den som enligt 7 eller 8 § inte har rätt att få sådan vara utlämnad till sig (LANGNING). Det är 

också förbjudet att i annat fall än som avses i 4 kap. 4 § andra stycket 1, 2 och 4-7 i större 

omfattning tillhandagå annan med att anskaffa alkoholdrycker. Alkoholdrycker får inte lämnas 

som gåva eller lån till eller bjudas den som inte har fyllt 20 år. I fråga om folköl gäller dock 

motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått 

föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på 

platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och 

utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt. På serveringsställe gäller 

dock den åldersgräns som anges i 7 § andra stycket. 

 
11 § Överlåts rörelse där det ingår verksamhet som kräver godkännande som anges i 2 kap. 1 § 

första stycket eller 3 § första stycket (tillverkning), 4 kap. 1 § första stycket (partihandel), 6 kap. 

2 § (handel med teknisk sprit), eller tillstånd enligt 8 kap. 1 § (serveringstillstånd) får 

överlåtaren sälja sitt lager av alkoholdrycker till efterträdaren, om denne är berättigad att 

bedriva sådan verksamhet. Konkurs- eller dödsbo eller, i fråga om utmätt egendom, 

Kronofogdemyndigheten får utan hinder av bestämmelserna i denna lag sälja sprit eller 

alkoholdrycker till den som har rätt att tillverka eller bedriva partihandel med sådana varor. 

Alkoholdrycker får även säljas till detaljhandelsbolaget. Motsvarande gäller då en verksamhet 

måste avvecklas till följd av att godkännande som avses i första stycket har återkallats eller då 

det finns andra tvingande skäl. 

 

 
KAP 5 

 

5 § Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under 

villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller 

transportmedel 

1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 

livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och 

2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.  

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av 

detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.  

 

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där 

försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.  
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Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över 

försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för 

försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program. 

 

KAP 7 

 
1 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. 

Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller 

uppmana till bruk av alkohol.  

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 

25 år. 

 
 

KAP 8.  

Servering av alkoholdrycker 

1 § För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av 

den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).  

Serveringstillstånd som avser servering i inrikes trafik på fartyg, luftfartyg eller järnvägståg 

(trafikservering), meddelas dock av den kommun där det företag som vill bedriva serveringen 

har sitt säte, eller där den person som vill bedriva serveringen har sitt hemvist. Har företaget 

inte säte inom landet eller personen inte hemvist inom landet, meddelas tillstånd av Stockholms 

kommun.  

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen 

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av 

dryckerna, och 

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.  

Detaljhandelsbolaget får utan hinder av bestämmelserna i första stycket anordna provning av 

alkoholdrycker för allmänheten enligt riktlinjer i avtalet mellan staten och bolaget.  

 

2 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller 

annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss 

tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett 

enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).  

Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl 

begränsa tillståndets giltighet till viss tid.  

Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en 

eller flera av dessa drycker.  

Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker enligt 6 och 7 §§ kan meddelas 

stadigvarande eller för enstaka tidsperiod.  
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3 § Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till 

kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.  

 

4 § Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande 

serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle 

anmäls till och godkänns av kommunen.  

Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få 

stadigvarande serveringstillstånd.  

 

6 § Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker 

vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förutsättning att 

1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som 

provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum,  

2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt 

tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.  

Tillståndshavare som avses i första stycket 1 ska innan arrangemanget äger rum göra en 

anmälan till kommunen.  

 

8 § Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, ske om 

verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel 

som 

1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 

livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och 

2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.  

Utan hinder av första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 § andra stycket samt 

av den som innehar serveringstillstånd.  

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där 

serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller 

inte i fall som avses i 1 § andra stycket eller den som har serveringstillstånd.  

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) 

över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program.  

 

12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 

personliga och ekonomiska förhållanden samt omständligheterna i övrigt är lämplig att utöva 

verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 

denna lag.  

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag 

och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva 

serveringsverksamheten.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om prov 

som avses i andra stycket och om undantag i vissa fall från skyldigheten att avlägga prov.  
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13 § Den som har tillstånd för servering till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för 

servering i slutet sällskap, får köpa de spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker 

som behövs för rörelsen endast av partihandlare eller av detaljhandelsbolaget. Den som har 

tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka tidsperiod, 

får köpa motsvarande drycker endast hos detaljhandelsbolaget.  

Lokaler och utrustning 

14 § Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren.  

Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt 

serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet 

inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt denna lag iakttas under den 

tid han eller hon bedriver servering där.  

 

15 § Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om 

serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad 

eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. 

Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.  

Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal 

sittplatser för matservering. Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del 

av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen.  

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället 

tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap.  

 

Tillstånd för servering av starköl och vin i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i 

föreställning eller konsert får meddelas utan krav på matservering. Det ställs inte heller krav på 

matservering vid provsmakning enligt 6 eller 7 §.  

 

16 § Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av 

den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.  

 

17 § Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan 

befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors 

hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.  

Personal 

18 § Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över 

serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller 

dock inte vid rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig 

för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.  

Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara 

för serveringen av alkoholdrycker.  



6 (7) 

 
Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag 

får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning 

och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen 

(1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter 

överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i 

utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.  

Serveringstider m.m. 

19 § Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av 

tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §.  

Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 

alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00.  

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.  

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte rumsservering på hotell eller minibar i 

hotellrum enligt 5 §.  

 

20 § Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att 

störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.  

 

21 § Priset för en alkoholdryck får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för drycken 

jämte skäligt påslag. Prissättningen får inte ske på ett sådant sätt att försäljning av drycker med 

högre alkoholhalt främjas. Gästerna får inte uppmanas eller förmås att köpa alkoholdrycker.  

 

22 § Vid servering av alkoholdrycker ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och 

omfattning.  

 

23 § Från ett serveringsställe med serveringstillstånd får inte någon medföra spritdrycker, vin, 

starköl eller andra jästa alkoholdrycker som har serverats i lokalen. Detta gäller inte hotellrum 

med minibar.  

 

24 § På serveringsställe där serveringstillstånd gäller får inte någon dricka eller tillåtas dricka 

andra alkoholdrycker än sådana som har serverats i enlighet med tillståndet. Detta gäller dock 

inte på hotellrum.  

Inte heller får någon dricka eller tillåtas dricka alkoholdrycker på ett serveringsställe där 

alkoholdrycker inte får serveras eller i en lokal som yrkesmässigt upplåts för anordnande av 

sammankomster i slutna sällskap vid vilka mat eller dryck tillhandahålls av innehavaren eller 

genom dennes försorg och där servering av alkoholdrycker inte är tillåten.  

Alkoholdrycker som inte får serveras i en lokal som avses i denna paragraf får inte heller 

förvaras i lokalen eller tillhörande utrymmen.  

Förbuden enligt denna paragraf gäller inte i fråga om folköl.  

 

 



7 (7) 

 
KAP 9 

 Tillsyn m.m. 

1 § Statens folkhälsoinstitut har, med de begränsningar som anges i 3 och 4 §§, tillsyn över 

efterlevnaden av denna lag och anslutande föreskrifter.  

Länsstyrelsen har tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också biträda kommunerna med råd i 

deras verksamhet.  

 

2 § Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som 

gäller för servering av alkoholdrycker.  

Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl.  

Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.  

 

3 § För tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring i 7 kap. finns det 

särskilda regler i marknadsföringslagen (2008:486). Tillsynen över efterlevnaden av 

bestämmelserna gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsföring på 

serveringsstället, utövas också av kommunen. För kommunens tillsyn gäller inte 7 kap. 8 §.  

 

4 § Skatteverket har tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 2 §. 

 
17 § En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare 

fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte 

1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 

2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

 

18 § En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om 

1. tillståndet inte längre utnyttjas, 

2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället 

eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 

3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett 

sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera 

varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. 

1 § Statens folkhälsoinstituts eller en kommuns beslut enligt denna lag eller anslutande 

föreskrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.  

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet. 

 

3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

1. säljer sprit eller alkoholdrycker utan tillstånd eller annars i strid med denna lag, 

2. serverar spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som har anskaffats på 

annat sätt än som anges i 8 kap. 13 §, eller 

3. säljer sprit i strid med bestämmelserna i 6 kap. 4 § första stycket eller 5 § andra stycket 

döms för olovlig försäljning av alkohol till böter eller fängelse i högst två år. 


