
  
 

 
           
       

  
  

  
 

  
 

 
   

   
   

 
 

    
   

    
   

 

    
 

     
   

 
   

   
  

 
 

 
 

Kontrollköp  av  folköl, tobaksvaror,  
e-cigaretter  och påfyllningsbehållare   
Mall  för i nformationsutskick om  kontrollköp  
Kontrollköp är en förebyggande tillsynsmetod. Att näringsidkare är medvetna om 
att kommunen tillämpar kontrollköp kan leda till en ökad medvetenhet om och 
vikten av att upprätthålla åldersgränsen. Här är ett exempel på innehåll som 
kommunen kan använda vid informationsutskick till näringsidkare. Texten nedan 
kan infogas i kommunens brevmall och anpassas efter lokala förutsättningar och 
behov.    

Till  dig  som  säljer  folköl,  tobaksvaror,  e-cigaretter  och  
påfyllningsbehållare  som  innehåller  nikotin  
X kommun planerar att genomföra kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter 
eller påfyllningsbehållare under perioden X månad t.o.m. X månad under år X. 
Kontrollköpet kan ske utan att kommunen informerar i förväg, men efter 
kontrollköpet kommer kommunen att underrätta dig om resultatet. 

Enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) får inte folköl, tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare 
säljas eller lämnas ut till personer under 18 år. Du som säljer eller lämnar ut 
varorna ska förvissa dig om att mottagaren har fyllt 18 år. 

Om du är osäker på mottagarens ålder ska du begära legitimation. Om mottagaren 
inte kan uppvisa legitimation får varan inte säljas eller lämnas ut. 

Kommunen är tillsynsmyndighet över detaljhandel med folköl, tobaksvaror, e-
cigaretter och påfyllningsbehållare och får genomföra kontrollköp. Kontrollköp 
innebär att en person som fyllt 18 år men som ser yngre ut testar om det går att 
handla folköl, tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att visa 
legitimation. Kontrollköp kan hjälpa dig som näringsidkare att förbättra och vid 
behov utveckla dina rutiner för ålderskontroll. Kommunen är ett stöd i detta 
förbättringsarbete. Ett kontrollköp får inte användas av kommunen som underlag 
för någon administrativ åtgärd mot dig som näringsidkare. 

Vill du veta mer om kontrollköp och hur det går till? Då kan du läsa mer på 
Folkhälsomyndighetens webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se 
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