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Vissa ändringar i alkohollagen 
Riksdagen har fattat beslut om vissa ändringar i alkohollagen (1994:1738) 
utifrån regeringens proposition 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor och Soci-
alutskottets betänkande 2004/05:SOU06. I huvudsak behandlar regeringens 
proposition frågor rörande marknadsföring av alkoholdrycker. Enligt riksda-
gens beslut sker nu vissa förtydligande vad gäller förbudet mot att vid mark-
nadsföring av alkoholdrycker rikta sig särskilt till eller skildra barn och ung-
domar. Genom att införa ett begränsat förbud mot användning av vissa känne-
tecken i annonser som marknadsför alkoholhaltiga drycker minskas också 
möjligheter att göra indirekt reklam för drycker med högre alkoholhalt. 

Alkoholpolitiska olägenheter 
I ett fall kan förändringarna i lagstiftning få direkt betydelse för kommunernas  
hantering av serveringstillstånd och tillsyn av restauranger. Enligt riksdagsbe-
slutet kommer begreppet ”alkoholpolitiska olägenheter” att utmönstras ur al-
kohollagens 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 §  och ersättas med formuleringen ”olä-
genheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors 
hälsa” (Se sid. 2 i detta cirkulär) 

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2005 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet 

 

 

Anita Sundin        

      Gigi Isacsson 
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Utdrag ur alkohollagen (1994:138)  
Gällande fr o m 2005-01-01 

6 kap 4 § 

Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat får servering av spritdrycker, vin 
och starköl påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00. 
Vid prövningen skall olägenheter och risker som avses i 7 kap. 9 § särskilt 
beaktas. 

7 kap 9 § 

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nyk-
terhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras 
även om kraven i 7 och 8 §§ är uppfyllda. 
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