


Vad säger lagen om krögarens 
ansvar? 

- Berusning på krogen, var går gränsen? 

Carina Amréus och Anne-Lie Magnusson. 

Utredare - Enheten för alkohol- och tobakstillsyn 
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Alkohollagen och rättspraxis
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Ansvar vid 
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Historik

• 1600 Patent om Julefrid

• 1700 Olika restriktioner t.ex. skatt 

• 1855 Brännvinsreform

• 1908 Tillsyn över alkoholhanteringen-
ämbetsverk

• 1910 Kontrollstyrelsen

• 1913 Lag om vård av alkoholister (initiativ 
av dr. Bratt)

• 1914 Motboken

• 1917 Rusdrycksförsäljnings förordningen 
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• 1937 Ny rusdrycksförordning (RRF)

• 1939 Ny förordning om tillverkning och beskattning av maltdrycker

• 1941 Sänkt spritranson till 3 l/mån/ pers och sänkt alkoholhalt i öl till 
2,8 viktprocent dvs. den numera gällande

• 1945 omorganisering av de av systembolagen ägda allmänna 
restaurangbolagen som sammanfördes till Sveriges centrala (numera 
allmänna) restaurang AB (SARA). Kontrollstyrelsen direkta tillsyn över 
dessa bolag upphörde.

• 1956 höjdes alkoholbeskattningen väsentligt

• 1957,1961,1963 åtgärder för utökad utminuteringskontroll och bättre 
langningsbekämpning t.ex. spärrlistor i butikerna

• 1957,1963 detaljreglering av rusdrycksutskänkningens ekonomi resp. 
slopades hela detta åtgärdssystem, inräknat utskänkningsskatt och 
prisreglering
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• 1960. 1961 ny lagstiftning om tillverkning och beskattning av malt 
och läskedrycker, om tillverkning av sprit och vin samt om 
försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat; 
förenklingar och moderniseringar gjordes.

• 1977 alkoholpolitisk reform alkoholpolitiska utredningen, SOU 
1974:90–93 (APU) pga. alkoholfrågan kvarstod som en av 
samhällets allvarligaste. 

• 1977 socialministern lade fram en proposition om alkoholpolitiken.

• 1994 Alkohollagen
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Begränsa konsumtionen och motverka 

alkoholskador
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Ordning och nykterhet

8 2015-11-15

3 kap. 5 §
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i 
möjligaste mån förhindras. 

Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att 
ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.
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Återhållsam konsumtion av 

alkoholdrycker 
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Måttfullhet

10 2015-11-15

8 kap. 20 §
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att 
måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller 
onykterhet undviks.
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Märkbart påverkad

11 2015-11-15

3 kap. 8 § första och tredje stycket
Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av 
alkohol eller andra berusningsmedel.

Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren 
har uppnått 18 år.
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Märkbart påverkad
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Märkbart påverkad, oordning 
och onyktert - vad anser 
domstolarna?

Straffrätt - olovlig dryckeshantering 3 kap. 8 § och 11 kap. 9 §

Förvaltningsrätt – ordning och nykterhet/undvika oordning och 
onykterhet 3 kap. 5 § och 8 kap. 20 §
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Tack för er uppmärksamhet!


