
3 kap. Allmänna bestämmelser för försäljning 

 1 § Spritdrycker, vin eller starköl får inte säljas om det inte föreligger rätt 
till det enligt denna lag. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel 
med och servering av öl. 

 1 a § Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får inte heller 
förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen. 
   Med butikslokal avses en lokal där konsumenter kan köpa varor eller 
tjänster eller hyra varor, dock inte restauranger och andra näringsställen. 
Lag (2005:470). 

 2 § Utan hinder av denna lag får spritdrycker, vin och starköl serveras till 
passagerare på järnvägståg i internationell trafik. 
   Genom vad som föreskrivs i denna lag inskränks inte den rätt till 
försäljning som följer av gällande bestämmelser om tullager som har 
inrättats för förvaring av proviant m. m. eller rätten till försäljning av 
obeskattade varor i exportbutik. 

 3 § I fråga om rätt att förfoga över spritdrycker, vin och starköl som 
medförs som proviant på fartyg och luftfartyg i internationell trafik gäller 
särskilda bestämmelser. 

 4 § Försäljning av drycker som omfattas av denna lag skall skötas på ett 
sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. 
   Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker skall se till att 
ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. 

 5 § har upphävts genom lag (1999:1001). 
 6 § Vid detaljhandel med och servering av alkoholdrycker skall lättdrycker 

finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning. 
 7 § Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § 

föräldrabalken får inte bedriva försäljning av alkoholdrycker. Lag 
(1999:1001). 

 8 § Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får varor inte säljas 
eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Motsvarande gäller 
vid detaljhandel med öl och servering av alkoholdrycker i fråga om den 
som inte har fyllt 18 år. 
   Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av 
alkohol eller annat berusningsmedel. 
   Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning anta 
att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon. 
   Den som lämnar ut alkoholdrycker skall förvissa sig om att mottagaren 
har uppnått den ålder som anges i första stycket. 

 9 § Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt anskaffa 
alkoholdrycker till den som enligt 8 § inte har rätt att få sådan vara 
utlämnad till sig. Det är också förbjudet att i större omfattning tillhandagå 
annan med att anskaffa alkoholdrycker. 
   Spritdrycker, vin eller starköl får inte överlämnas som gåva eller lån till 
den som inte har fyllt 20 år. Öl får inte överlämnas som gåva eller lån till 
den som inte har fyllt 18 år. 



   Andra stycket gäller inte när någon bjuder på en alkoholdryck för 
förtäring på stället. Spritdrycker, vin eller starköl får dock inte bjudas den 
som inte fyllt 20 år, om det med hänsyn till den bjudnes ålder och 
omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Detsamma gäller i 
fråga om öl beträffande den som inte fyllt 18 år. Lag (2001:414). 

 10 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får om 
synnerliga skäl föreligger förbjuda eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker. 
   Kommunen får för visst tillfälle, om det anses påkallat för ordningens 
upprätthållande, förbjuda eller inskränka försäljning av alkoholdrycker. 

 


