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Föreskrifter 
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
(FoHMFS 2014:2) om uppgifter för statistik och 
tillsyn avseende tillverkning av alkoholdrycker och 
partihandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat;

beslutade den 30 november 2022.

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 4 § första stycket 2 och 4 a § 2 
alkoholförordningen (2010:1636) i fråga om myndighetens föreskrifter 
(FoHMFS 2014:2) om uppgifter för statistik och tillsyn avseende tillverkning 
av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

dels att rubriken till föreskrifterna och 1–2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§, av följande lydel-

se.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgiftsinhämtning för 
statistik och tillsyn enligt alkohollagen1

1 §2 Denna författning innehåller bestämmelser om vilka uppgifter den som 
bedriver verksamhet med stöd av alkohollagen ska lämna till Folkhälsomyn-
digheten.

1 a §3 Författningen ska tillämpas av
1. den som tillverkar alkoholdrycker och sprit som inte är fullständigt dena-

turerad, 
2. den som bedriver partihandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 

alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, och 
3. den som bedriver handel med teknisk sprit som inte är fullständigt dena-

turerad.

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2019:27.
2 Senaste lydelse HSLF-FS 2019:27.
3 Senaste lydelse HSLF-FS 2019:27.
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2 §4 Tillverkare ska lämna uppgifter om tillverkad volym av sprit och alko-
holdrycker samt beräknad tillverkad volym av spritdrycker. 

Partihandlare ska lämna uppgifter om spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i volym för

1. försäljning inom Sverige, 
2. import och införsel, och
3. export och utförsel.

2 a § Den som har rätt att bedriva handel med teknisk sprit ska lämna upp-
gifter om spriten i volym för 

1. försäljning inom Sverige, 
2. import och införsel, och 
3. export och utförsel. 

2 b § Den som tillverkar sprit som är avsedd att användas till teknisk sprit 
eller importerar eller för in teknisk sprit ska redovisa användningsområdet när 
den används i den egna verksamheten. 

3 §5 Den som är skyldig att lämna uppgifter ska varje år lämna in uppgifter 
för perioden 1 januari–31 december. Uppgifterna ska lämnas in via Folkhäl-
somyndighetens e-tjänst eller enligt fastställt formulär.

Uppgifterna ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 
nästkommande år. 

 1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2023. 
2. Uppgifter om teknisk sprit enligt 3 § ska lämnas första gången senast den 

1 mars 2024 för perioden 1 mars–31 december 2023.

Folkhälsomyndigheten

KARIN TEGMARK WISELL

Bitte Bråstad

4 Senaste lydelse HSLF-FS 2019:27.
5 Senaste lydelse HSLF-FS 2019:27.
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