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Folkhälsomyndighetens föreskrifter
om statistiska uppgifter avseende tillverkning av 
alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker1;

beslutade den 2 januari 2014.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 4 § första stycket
5 alkoholförordningen (2010:1636).

1 § Statistiska uppgifter om försäljning, import, export och tillverkning ska
lämnas till Folkhälsomyndigheten av

1. den som har rätt till partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker enligt 4 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622), och

2. den som har rätt att tillverka alkoholdrycker enligt 2 kap. 1 § och 3 § för-
sta stycket alkohollagen.

2 § Den som är uppgiftsskyldig ska varje år lämna uppgifter för perioden
1 januari–31 december. Uppgifterna ska lämnas via elektroniskt formulär
eller på blanketten Statistikrapport försäljning/tillverkning (bilaga) som till-
handahålls av Folkhälsomyndigheten.

3 § Uppgifterna ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den
1 mars året efter den period som framgår i 2 §.

Särskild redovisning

4 § Om en rätt som avses i 1 § återkallas eller upphör av någon annan anled-
ning ska uppgifterna lämnas till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars året
efter det att rätten har upphört.

5 § Visar den uppgiftsskyldige att det på grund av särskilda omständigheter
finns hinder att lämna uppgifter inom föreskriven tid kan Folkhälsomyndig-
heten medge att dessa lämnas senare. En underrättelse om hinder ska ha kom-
mit in till Folkhälsomyndigheten senast den dag då uppgifterna skulle ha
kommit in till myndigheten.

1 Tidigare bestämmelser i ämnet, se Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:8)
om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med sprit-
drycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Senast ändrad genom FHIFS 2012:1.
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2014.

Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON
Ylva Glantz
(Avdelningen för kunskapsstöd)
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