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     Enligt sändlista  

 

 

Nytt – från 2021 ska även alkoholdrycksliknande 

preparat redovisas till Folkhälsomyndigheten  

 

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya bestämmelser som kompletterar föreskrifterna 

(FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering.  

 

Bestämmelserna ska tillämpas från 15 januari 2020 men försäljning av alkoholdrycksliknande 

preparat ska rapporteras första gången för rapporteringsåret 2021.  

 

Det kommer finnas möjlighet att rapportera försäljning av alkoholdrycksliknande för 

rapporteringsperioden 2020 även om detta inte är ett krav förrän år 2021.  

 

 

De nya bestämmelserna  
Den näringsidkare som enligt alkohollagen (2010:1622) har stadigvarande tillstånd att servera 

alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska varje år lämna följande uppgifter i 

Restaurangrapporten: 

- Normalpriser för spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl, folköl och 

alkoholdrycksliknande preparat, 

- Framställd volym av egenkryddad snaps, 

- Omsättning för mat för spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl, folköl, 

lättdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, samt 

- Inköpta volymer för spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl och 

alkoholdrycksliknande preparat.  

 

Anpassa din verksamhet om du serverar alkoholdrycksliknande preparat 
Det är viktigt att ni som avser att servera alkoholdrycksliknande preparat på ert serveringsställe 

i god tid före 2021 anpassar er verksamhet för att kunna redovisa den här försäljningen till 

Folkhälsomyndigheten. En förändring som Folkhälsomyndigheten har identifierat för er 

verksamhet är bland annat uppdatering av kassasystem för att ha möjlighet att registrera 

försäljningen av alkoholdrycksliknande preparat så att dessa går att särskilja från försäljningen 

av alkoholdrycker 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Uppgifter om alkoholdrycksliknande preparat ska lämnas första gången senast den 1 mars 2022 

för perioden 1 januari - 31 december 2021.  

Restaurangrapporten och tidpunkt för rapportering 
Rapporteringen går till på samma sätt som tidigare rapportering och vid samma tidpunkt. 

Tillståndshavare ska lämna in uppgifter för perioden 1 januari – 31 december varje år. 

Uppgifterna ska lämnas in via Folkhälsomyndighetens e-tjänst eller på blanketten 

Restaurangrapport som är framtagen av Folkhälsomyndigheten och som ni får från er kommun.  

Uppgifterna ska vara registrerade i e-tjänsten eller ha kommit in via blanketten till den kommun 

där serveringsstället finns, senast den 1 mars nästkommande år. 

 

Mer information 
Information kring rapportering finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Där finns också bestämmelser rörande uppgiftsskyldighet och sekretessprövning vid utlämnande 

av handlingar. 

Anvisningen till rapporteringen har uppdaterats och finns på sidan: Anvisning för 

restaurangrapport.  

 

 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/anvisning-for-restaurangrapportering/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/anvisning-for-restaurangrapportering/

