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given Stockholms slott den 26 maj 195-lf.

Kungl. Maj:t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

liTJlni

1 KAP.

Allmänna bestämmelser.
1 §Till rusdrycker hänföras i denna förordning spritdrycker, vin och starköl.
Med spritdryck förstås varje vätska som håller mer än två och en fjär
dedels volymprocent etylalkohol och som icke är att hänföra till vin eller
maltdryck.
Med vin förstås varje dryck, som är framställd genom alkoholisk jäsning
¬ av saft från druvor, bär, frukt eller andra växtdelar och som håller mer än
två och en fjärdedels men ej mer än tjugu två volymprocent etylalkohol.
Vad som är att hänföra till starköl angives i förordningen angående till
verkning och beskattning av maltdrycker.
2 §.
Med partihandel förstås i denna förordning försäljning till återförsäljare
i och för d eras rörelse samt försäljning för export. All annan försäljning beämnes detaljhandel.
Detaljhandel sker genom försäljning till avhämtning eller till försändning
å rekvisition {utminutering) eller ock genom försäljning till förtäring på
tället (utskänkning),
3 §.
All försäljning av rusdrycker vartill rätt ej föreligger enligt denna för
ordning är förbjuden.
Under försäljning inbegripes allt tillhandahållande som sker mot ersätting.
4 §.
Starköl, vars alkoholhalt Överstiger fyra och en halv viktprocent, må icke
försäljas inom riket i andra fall än som avses i 6 §.
5 §.
1 mom. Den som erhållit tillstånd att tillverka eller försälja rusdrycker
, må ej i samband med rörelsens bedrivande avhända sig sådan dryck till an
nan annorledes än genom försäljning.
'
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2 mom. I butik för handel med andra varor än rusdrycker och i de f
sådan rörelse använda lägenheter, vid torghandel och auktioner, vid han
del med lappbefolkningen samt eljest vid yrkesmässig handel med andra;
varor än rusdrycker är utdelning av sådana drycker även utan betalning
förbjuden.
6 §.
1 mom. I den mån Konungen så förordnar må rusdrycker å apotek för
medicinskt ändamål säljas på behörig läkares, veterinärs eller tandläkares
recept. Vid sådan försäljning skola iakttagas de särskilda föreskrifter som;
därom utfärdas.
För försäljning av alkoholhaltiga läkemedel gälla särskilda bestämmelser,
2 mom. Angående handel med skattefri sprit samt vissa alkoholhaltig
preparat m. m. är särskilt stadgat.
3 mom. Om försäljning av rusdrycker i andra fall än förut i denna paragraf
omförmäles för vetenskapligt, medicinskt, farmaceutiskt, tekniskt, industri-.
ellt eller likartat ändamål samt om försäljning av vin fÖr kyrkligt behov
meddelas särskilda bestämmelser av Konungen,
4 mom. Genom vad i denna förordning är stadgat göres ej inskränknin
i den rätt till försäljning av rusdrycker som grundas på gällande lagstif
ning om frihamn och provianteringsfrilager.
Om rätt att förfoga över rusdrycker, som medföras såsom proviant på
fartyg eller luftfartyg, gäller, i den mån ej annat följer av vad nedan stadgas, vad därom är särskilt föreskrivet.

7§ .

^

I

2 KAP.

:

;

Om partihandel och import.

'
.:

All försäljning av rusdrycker skall ordnas och handhavas så att därav '
uppkommer så ringa skada som möjligt.

¬

8 §.
Partihandel med rusdrycker inom riket må, utom i fall som avses i gäP
lande lagstiftning om frihamn och provianteringsfrilager samt nedan i 9
och 10 §§, bedrivas endast av ett för ändamålet bildat aktiebolag, som blivit
av Konungen godkänt (partihandelsbolag). Närmare bestämmelser om dett
bolag meddelas i 6 kap.
Försäljning för export må, utom i fall som avses i gällande lagstiftning'
om frihamn och provianteringsfrilager, bedrivas endast av partihandelsbola
get och tillverkare av rusdrycker som i 9 § sägs.
9 §.

1 mom. Angående hrännvinstillverkares rätt att förfoga över tillverkat,
brännvin gäller vad därom är särskilt stadgat.
Den som till avsalu äger tillverka annan spritdryck än brännvin är plik
tig att till partihandelsbolaget försälja vad som ej utföres ur riket eller till
svensk frihamn.
2 mom. Inom riket tillverkat vin, som ej utföres ur riket eller till svensk
frihamn, må försäljas endast till partihandelsbolaget.
3 mom. Inom riket tillverkat starköl, som ej utföres ur riket eller till
svensk frihamn, må försäljas endast till partihandelsholaget eller det i 13 §
nämnda detaljhandelsbolaget.
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}{. mom. Tillverkare av rusdrycker skall hålla sina liandelsböcker med
Ihörande verifikationer tillgängliga för särsldlt förordnat ombud från
öntrollstyrelsen ocb bar att vid utövandet av försäljningsrätten ställa sig
'1 efterrättelse de föreskrifter kontrollstyrelsen meddelar för tillsyn å för'säljningen.
10 §.
" Detaljbandelsbolaget må till den som bar rätt till utskänkning försälja
rusdrycker i ocb fÖr dennes rörelse.
11 §.
' För visst fall, såsom då fråga är om försäljning för konkursbo eller döds'ö eller där särskilda omständigheter eljest föreligga, må, utan binder av
ad i denna förordning stadgas, rusdrycker försäljas till partibandelsbolaet eller detaljbandelsbolaget jämlikt de föreskrifter som meddelas av kon.. ollstyrelsen.

fiklijl

•

12 §.

' / mom. Rusdrycker må till riket införas blott av pai'tibandelsbola'get,
2 mom. Rusdrycker vilka inkommit från utlandet må utlämnas endast
1 partibandelsbolaget eller den som erhållit bolagets medgivande att raotga varorna.
ifioiijil
3 mom. Starköl som införes till riket må icke utlämnas från partibanifltda „ delsbolaget, med mindre varan antingen då den inkommer bit är eller ock
därefter av bolaget blivit stämplad ocb försedd med etikett. Beträffande
; flaska må stämplingen ske å kork, propp eller annan förslutning. Såväl
.. stämpel som etikett skola innehålla uppgift om namnet å det bryggeri där
si alt
tillverkningen skett samt sifferbeteckning (III) för varans klass.
/f mom. Utan binder av vad i denna paragraf stadgas må
a)
rusdrycker införas till riket av den som enligt särskilt stadgande äger
¬
åtnjuta tullfrihet för varor som inkomma från utlandet;
b) prov på rusdrycker, som till riket medföras av handelsresande, införas
,1 i vanlig ordning;
c) resande, som ankommit från utrikes ort, för eget eller familjens bruk
eller som gåva till närstående för personligt bruk tullfritt införa rusdryc
ker intill viss mindre av Konungen fastställd myckenhet;
marai .. d) till proviant bänförliga, å fartyg eller luftfartyg medförda rusdrycker
inlBaiiii
i^ebandlas på sätt därom är särskilt föreskrivet; dock må sådana drycker,
Ia5,sö0
Ika förtullats såsom överskottsproviant, icke föras från fartyget eller lufteteösfe:
artyget annorledes än för återutförsel i vederbörlig ordning;
e) rusdrycker uppläggas å provianteringsfrilager på sätt i särskild fÖrieläj
attning är stadgat; dock att å provianteringsfrilager upplagd sådan dryck
liiacil
,j må, utan tillstånd av Konungen för varje särskilt fall, disponeras annoredes än till fartygs eller luftfartygs proviantering eller utrustning i förekriven ordning; samt
f) rusdrycker transiteras i enlighet med de föreskrifter generaltullstyiver®
relsen meddelar.
.^).5 mom. Angående införsel till riket av rusdrycker för vetenskapligt,
iDvicä'
medicinskt, farmaceutiskt, tekniskt, industriellt eller likartat ändamål medrikeUl^ delas särskilda bestämmelser av Konungen.
6 mom. Angående införsel till riket av denaturerad sprit samt vissa alkoleri
iolbaltiga preparat gäller vad därom är särskilt stadgat.
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3 KAP.

Om u tminutering'.

«

13 §.
Rätt till utminutering tillkommer endast ett för ändamålet bildat a
tiebolag, som blivit av Konungen godkänt (detaljhandelsbolag) ^
Detalj handelsbolaget må ej överlåta rätt till utminutering.
Riket skall vara indelat i detaljliandelsdistrikt, vart och ett under ledni
av en av bolaget utsedd distriktschef.
Till bolaget skall i varje län finnas anknuten en rådgivande nämnd, so
skall avgiva yttrande i frågor angående försäljning av rusdrycker enligt v
nedan sägs.
Närmare bestämmelser om bolaget meddelas i 6 kap.
!14 §.
Detaljhandelsbolaget äger efter hörande av den rådgivande nämnden b
sluta angående utminuteringsställenas antal och förläggning.
Utminuteringsställe må dock ej finnas annorstädes än i stad, köping elle
municipalsamhälle med minst femtusen invånare.
Konungen eller, efter Konungens förordnande, kontrollstyrelsen äger med;
giva undantag från bestämmelsen i andra stycket, när särskilda skäl därtill,
äro.
15 §.
När det finnes pålrallat för att ordna försändning av rusdrycker till ort,
där utminuteringsställe ej är beläget, äger detalj handelsbolaget att å sådan'
ort inrätta särskilt utlämningsställe.
Köpare, som är bosatt å ort, där utminuterings- eller utlämningsställe ej
finnes inrättat, må, i den omfattning bolaget bestämmer, kunna få varansänd till närmaste post-, järnvägs-, omnibus- eller ångbåtsstation utan
skyldighet för honom att gälda försändningskostnaden.
Vid försändning skall bolaget vidtaga betryggande anordningar för att
hindra att varan kommer annan än köparen till handa.
16 §•
Utminutering må äga rum å söckendagar från klockan 9 till klockan
18. Ä dag före sön- eller helgdag må utminutering dock ej fortgå längr
än till klockan 16. Utan hinder av vad nu stadgats må utminutering s
till den som befinner sig i försäljningslokalen då utminuteringen skall up
höra.
17 §.
(
Vid utminutering må rusdrycker icke utlämnas till köpare på utminute
ringsställe eller försändas till utlämningsställe eller till köpare, förrän b
talning för varan erlagts.
18 §.
Rusdrycker må ej utminuteras till den som kan antagas ej hava fyl
tjugu ett år,
Utminutering må vägras den som, enligt underrättelse som kommit ut
minuteringsstället till handa, av nykterhetsnämnd förbjudits att inköpa
rusdrycker hos detaljhandelsbolaget,
19 §.
Rusdrycker må ej utlämnas till den som ar synbarligen berörd av alk
holhaltiga drycker eller annat berusningsmedel. Utlämning av rusdrycker
vägras när särskild anledning till misstanke föreligger, att varan är avsed
att olovligen tillhandahållas någon.
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sdrycker må ej inköpas genom ombud som kan antagas ej hava fyllt
ton år.
I'Forellgger beträffande ombud förhållande som i 18 § andra stycket sägs,
å utlämning av rusdrycker vägras,
•

20 §.
, Ej må någon genom särskild, för ändamålet driven rörelse eller eljest i
örre omfattning och mot ersättning tillhandagå annan med anskaffande
rusdrycker.
'.y,Ej heller må någon, genom personlig hänvändelse eller genom ombud, för
en eller annans vinning söka förmå annan än återförsäljare av rusdrycker
t inköpa sådana drycker på utminuteringsställe.
21 §.
: önskar någon inköpa visst slag av rusdrycker som ej hålles i lager av
taljhandelsbolaget eller partihandelsbolaget, och ställer han erforderlig
erhet för betalningens fullgörande, skall varan anskaffas, om så lämplin kan ske och hinder icke möter till följd av bestämmelsen i 69 §.
4 KAP.

Om utskänkning.
L^intbiE

Rätt till utskänkning.
22 §.
. För rätt till utskänkning erfordras tillstånd, där ej nedan annorlunda
f^tadgas.^
- Tillstånd meddelas detaljhandelsbolaget. Det ankommer på bolaget, som
Självt icke må bedriva utskänkning, att överlåta tillståndet på annan.
23' § .
Tillstånd till annan utskänkning än som i 34 och 35 §§ sägs meddelas
v länsstyrelsen i det län där utskänkningen skall äga rum.
24 §.
^Utredning i ärenden angående utskänkning skall verkställas av intennten för utskänkningsärenden inom länet. Denne äger i sådana ärenden
ämta yttranden från andra myndigheter.
Intendenten är skyldig att inför länsstyrelsen föredraga ärenden angående
skänkning av rusdrycker, där detalj handelsbolaget eller intendenten icke
r enskild motpart, eller ock att avgiva yttrande i sådana ärenden till
nsstyrelsen.
Intendent för utskänkningsärenden är den för länet enligt 13 § utsedde
striktschefen. Denne företräder bolaget, såvitt angår utskänkning av ruseker inom länet.
et åligger bolaget att vid behov utse biträdande intendenter.
föreskrifter rörande intendenternas verksamhet som erfordras ut" er stadgandena i denna förordning meddelas av Konungen,
25 §.
: Tillstånd till utskänkning av rusdrycker må avse
/a) utskänkning som skall bedrivas året runt eller årligen under viss tidsriod (årsutskänkning) eller
1») utskänkning som skall äga rum vid enstaka tillfälle eller under enka tidsperiod (tillfällig utskänkning).
-
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26 §.
Tillstånd till årsutskänkning skall avse en för sådana tillstånd gem
sam tidsperiod om fyra år (oktrojperiod), räknat från och med den 1 ö
tober.
Om skäl därtill äro, må tillstånd meddelas även för del av oktrojperi
27 §.
Den som vill bedriva utskänkning skall göra anmälan därom bos int
denten för utskänkningsär&nden.
f
Anmälan, som avser årsutskänkning från oktrojperiodens början, bör g
ras före utgången av det närmast föregående året.

•^f

28 §.
över anmälan som i 27 § sägs skall intendenten för utskänkningsärende'
utom i fall som i 33 § avses, inhämta yttranden från länsnykterbetsnäm
den samt polismyndigheten och fullmäktige i den kommun där utskänknin
en är avsedd att bedrivas. Fullmäktige skola böra kommunens nykterhet
nämnd.
>
Intendenten åligger tillika att införskaffa den utredning i övrigt so
finnes erforderlig.
Sedan utredningen slutförts, skall den i 13 § angivna nämnden böras. 29 §.
Ansökan om tillstånd till årsutskänkning från oktrojperiodens börj
skall av detalj handelsbolaget göras bos länsstyrelsen före utgången av mar
månad det år perioden börjar.
i
Har enligt 27 § anmälan gjorts som avser årsutskänkning inom viss ko
mun och inkommer bolaget icke med ansökan om tillstånd till utskänknin
en, må ansökan göras av fullmäktige i kommunen. Är fråga om årsutskän
ning från oktrojperiodens början, skall fullmäktiges ansökan göras före u
gången av juni månad det år perioden börjar.
y
Ansökan om tillstånd till årsutskänkning i andra fall än som avses
första stycket må när som helst göras av bolaget eller, om bolaget ick
inkommer med ansökan, av fullmäktige.
i
Ansökan om tillstånd till tillfällig utskänkning må när som helst gör
av bolaget eller fullmäktige. Innan fullmäktige fatta beslut att söka tillstå
t411 sådan utskänkning, skola yttranden inhämtas från bolaget, polismyndi
beten och kommunens nykterhetsnämnd.

¬

30 § .
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I ansökan enligt 29 § skall angivas, var utskänkningen skall bedri
samt huruvida densamma skall omfatta alla slag av rusdrycker eller
och starköl eller endast vin. Ansökan må jämväl innehålla förslag till för
skrifter för utskänkningens bedrivande.
31 §.
Till utskänkning, som avstyrkts av kommunens fullmäktige, må länsst
relsen ej meddela tillstånd.
Finna fullmäktige med hänsyn till särskilda förhållanden inskränkning
erforderliga i fråga om utskänkningens bedrivande, är länsstyrelsen skyld
att vid tillstånds meddelande fastställa vad fullmäktige i sådant bänseen
föreslagit, i den mån inskränkningarna icke
1) strida mot det i 7 § angivna syftet eller eljest mot bestämmelserna
denna förordning eller annan allmän författning,
2) röra måltidstvång, kvantitetsbegränsning eller tiden för utskänkn'
ens början eller

;
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4^3) innebära förbud mot utskänkning till viss person eller viss kategori
. p ersoner.
Hava fullmäktige föreslagit visst högsta antal utskänkningsställen eller
örbud mot utskänkningsställes förläggning till viss del av kommunen, må
^ änsstyrelsen ej överskrida nämnda antal eller förlägga utskänkningsställe
*iiiOm kommundelen i fråga,
iliM'

32 §.

Kan det antagas uppkomma behov av tillfällig utskänlming inom en komiäöilj v mun under en oktrojperiod eller del därav, må fullmäktige efter hörande
av kommunens nykterhetsnämnd uppdraga åt kommunalt organ eller åt
särskilt utsedda personer att under nämnda tid i fullmäktiges ställe avgiva
ttrande över anmälan om tillstånd till tillfällig utskänkning eller göra
I*"»
nsökan om sådant tillstånd. Därvid skola fullmäktige även fastställa allänna grunder för uppdragets fullgörande.
33 §.
• Fö r utskänkning vid enstaka tillfälle till slutet sällskap erfordras icke särkilt tillstånd för detaljhandelsbolaget. Det ankommer på bolaget att efter
rövning i varje särskilt fall överlåta rätt till sådan utskänkning på annan.
34 §.
Finnes det vara ur allmän synpunlct påkallat, att å någon för turistväsen, det i riket betydelsefull ort årsutskänkning äger rum på hotell eller pensio'hat, må Konungen, ändock att sådan utskänkning avst3rrkts av kommunens
fullmäktige, på ansökan av detaljhandelsbolaget eller ledamot av fullmäktige
.' meddela bolaget tillstånd till utskänkningen (turistutskänkning). Tillstånd
' meddelas för oktrojperiod eller del därav.
Konungen äger vid tillstånds meddelande utfärda de särskilda föreskrif¬ • ter i avseende å utskänkningen som provas erforderliga.
35 §.
Tillstånd till utskänkning på passagerarfartyg, i restaurangvagn på järn
vägståg eller på luftfartyg som i linjefart befordrar passagerare (trafikutskänkning) meddelas av länsstyrelsen i det län, där rederiet, järnvägens
istyrelse eller luftfartsföretaget har sitt säte.
^ De i 28, 31 och 32 §§ meddelade bestämmelserna skola ej äga tillämpning
trafikutskänkning. Har enligt 27 § anmälan gjorts som avser sådan utkänkning, skall intendenten för utskänkningsärenden införskaffa den utedning som finnes erforderlig. Inkommer detaljhandelsbolaget icke med
sökan i sådant fall, skall vad i 29 § andra och tredje styckena stadgas om
fullmäktige i kommunen äga motsvarande tillämpning å trafikföretaget.
36 §.
. Tillstånd till utskänkning inom kasernområde, läger eller annat område,
,om blivit upplåtet för lerigsmaktens behov, eller invid sådant område må
j beviljas utan Konungens medgivande.
Tillstånd till utskänkning inom område, som är för allmänheten tillängligt såsom nöjesplats eller idrottsplats, må meddelas endast om särsldlda skäl därtill äro.
37 §.
' Rätt till annan utskänkning än trafikutskänkning må avse alla slag av
rusdrycker, endast vin eller, om särskilda skäl därtill äro, vin och starköl.
Tillstånd till trafikutskänkning må avse enbart vin eller, om särskilda
-skäl därtill äro, vin och starköl. För fartyg, som förmedlar regelbunden
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persontrafik till utländsk hamn, eller luftfartyg, som i linjefart beford'
passagerare till eller från utländsk flygplats, må dock tillståndet avse
slag av rusdrycker.

••

¬

t

38 §.
När det finnes påkallat av särskilda förhållanden, äger länsstyrelsen vi
tillstånds meddelande, jämte det länsstyrelsen fastställer av komniune
föreslagna inskränkningar enligt 31 §, lämna föreskrifter rörande utskänk
ningen, dock ej av sådan art som angives under 1)—3) i andra stycket av
nämnda paragraf.
T
39 §.
Angående tillstånd till utskänkning skall utfärdas bevis, angivande till
ståndstiden, utskänkningsstället och de föreskrifter som må hava fastställt
enligt 38 §.
40 §.
1 mom. Rätt till utskänkning må av detaljhandelsbolaget överlåtas en
dast till den som gjort sig känd för ordentlighet och finnes med hänsyn till
personliga egenskaper i övrigt och andra förhållanden lämpligen böra utöya
rörelsen.
Utskänkning må ej bedrivas av den som är omyndig eller i konkurstill
stånd samt ej heller av den som till följd av sin befattning kan komma at
deltaga i beslut angående tillverkning eller försäljning av rusdrycker elle
att utöva tillsyn däröver.
IDen som på grund av bestämmelserna i första eller andra stycket icke
kan erhålla rätt till utskänkning må ej heller vara styrelseledamot i företag
med huvudsakligt syfte att driva utskänkning. Konungen må dock medgiva
att befattningshavare som i andra stycket avses är styrelseledamot i sådant
företag.
2 mom. Överlåtelse till annan än enskild person må ske endast där för
rörelsen utsetts en föreståndare, som godkännes av detaljhandelsbolaget.,
Vid förfall för föreståndaren må i dennes ställe rörelsen förestås av en så-,
lunda godkänd ersättare. Föreståndare och ersättare skola uppfylla i 1 mom
föreslcrivna villkor.
3 mom. I fråga om restaurang eller avdelning därav, som med hänsy
till beskaffenhet, varupris eller kundkrets är att anse som folkrestaurang;
må rätt till utskänkning som omfattar alla slag av rusdrycker endast över
låtas på ett för ändamålet bildat aktiebolag, som godkänts av Konungen'
(restaurangbolag). Närmare bestämmelser om detta bolag meddelas i 6 ka T
Rätt till utsltänkning skall även eljest överlåtas på restaurangbolage '
när så finnes påkallat till främjande av nykterhet eller ordning.
41 §.
Beträffande överlåtelse av rätt till utskänkning skall, sedan den i 13 §
angivna nämnden hörts, skriftligt avtal upprättas.
Är ej fråga om trafikutskänkning, följer med sådan överlåtelse skyldighet
för rättighetsinnehavaren att hos detalj handelsbolaget inköpa alla för rörel
sen erforderliga rusdrycker. Vid Överlåtelse skall bolaget, med iakttagande ,
av de föreskrifter kontrollstyrelsen utfärdar, meddela bestämmelser röran-.
de prissättning på utskänkta rusdrycker och vad därmed äger samband
samt stadga sådana villkor, att innehavarens ekonomiska fördel, så långt
ske kan, ej göres beroende av myckenheten utskänkta spritdrycker och star
kare viner.
överlåtelse av tillstånd till trafikutskänkning medför skyldighet att hos
detalj handelsbolaget inköpa sådana rusdrycker, som äro avsedda för ut-
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ning i restaurangvagn samt på fartyg och. luftfartyg vid färd mellan
ska hamnar och svenska flygplatser.

42 §.
• I mom. Har utskänkningsinnehavare avlidit, försatts i konkurs eller
rklarats omyndig och vill dödsboet, konkursboet eller förmyndaren fortII lon® ätta
rörelsen, skall inom två månader från dödsfallet, första borgenärssam®iie Hk'
anträdet eller omyndighetsförklaringen anmälan därom göras hos detaljandelsbolaget med uppgift om föreståndare för rörelsen.
Godkännes föreståndaren av detaljhandelsbolaget, må rörelsen fortsättas
till utgången av den tid tillståndet avser eller den kortare tid bolaget
Mgivaij
ner skäl bestämma. Vid förfall för föreståndaren må i dennes ställe röggn förestås av en sålunda godkänd ersättare.
Föreståndare och ersättare skola uppfylla i 40 § 1 mom. föreskrivna vill
or.
Godkännes icke föreståndaren, skall detaljhandelsbolaget lämna vedei-tände tillfälle att inom viss tid anmäla annan föreståndare.
Göres ej anmälan som ovan i detta moment sägs inom föreskriven tid,
'
ses avtalet om överlåtelsen hava upphört att gälla den dag anmälningsUttit,
én utgick.
Godkännes icke heller den senast anmälde föreståndaren och har frågan
THBiiTfb
§ underkastats länsstyrelsens prövning, anses avtalet hava upp•" ört att gälla den dag laga kraftvunnet beslut i ärendet föreligger; i annat
miiia slitK
anses avtalet hava upphört att gälla tre veckor efter bolagets beslut.
•' ^ : 2 mom. Har den som erhållit rätt till utskänkning sedermera tillträtt
Éki \ ådan befattning som avses i 40 § 1 mom. andra stycket, skall vad ovan i
iftotiä]: v mom. stadgas äga motsvarande tillämpning.

43 §.
¬
If fiifcid:. ! Iakttagas icke vid utskänkning bestämmelserna i denna förordning, med
\stöd därav meddelade föreslcrifter eller villkor i överlåtelseavtal eller uppIjiö&äiE yPer utskänkningsrörelse icke de särskilda krav som med hänsyn till nykippfåil 'te^het, ordning och trevnad böra uppställas på sådan rörelse, skall intenenten för utskänkningsärenden, efter hörande av den i 13 § angivna nämnsoi ufil
en, alltefter omständigheterna
iI»
;l) tillhålla rättighetsinnehavaren att vidtaga rättelse;
2) hos länsstyrelsen påkalla förklaring att överlåtelseavtalet skall uppa att gälla; eller
3) om så finnes lämpligt med hänsyn till särskilda förhållanden, hos
esta ;
, sstyrelsen hemställa om föreskrift som i 38 § sägs.
déj
Vid prövning av fråga enligt första stycket skall särskilt beaktas om
rister i nykterhet eller ordning haft samband med att brännvin eller andra
sdrycker utskänkts till gäst i större m3'ckenhet.
JIT'

'

rf#
i
raelsfrf ' ^^s^änkningsställe

Z

^

Utskänkningsställen.

**

skall vara så beläget att tillsyn däröver ej försvåras.
>7i Utskänkning må ej bedrivas i butik eller andra för handelsrörelse använa lokaler. Vad nu sagts gäller ej sådan utskänkning av vin som äger rum
vsamband med servering av konditorivaror.
Angående beskaffenheten av utskänkningsställe äger Konungen utfärda
bestämmelser som kunna erfordras utöver vad i livsmedelsstadgan förekrives om serveringslokal.
• 273—5^002^, Svensk författningssamling 195^1-, Nr521.
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45 §.
Ombyte av utskänkningsställe må ske efter medgivande av den myndi
het spm meddelat tillstånd till utskänkningen. Över ansökan om sådan
medgivande skall intendenten för utskänkningsärenden inhämta yttrand
från dem som blivit hörda i tillståndsärendet och därefter med eget utlåtand
överlämna handlingarna till vederbörande tillståndsmyndighet.
\
Utskänkningens bedrivande m. m.
46 §.
1 mom. Vid utskänkning skall lagad mat vara att tillgå. Vad nu sa
gäller dock ej utskänlcning av vin som äger rum i samhand med serverin
av konditorivaror.
2 mom. Spritdrycker och starköl må utskänkas endast i samhand me
måltid.
Föreskrifter angående lägsta pris å sådan måltid utfärdas av kontroUsty
relsen. St^elsen må vidare i mån av behov utfärda anvisningar till vägled
ning vid tillämpningen av bestämmelsen i första stycket.
Konungen må beträffande utskänkningsställen på viss ort eller inom viss
område för rättighetsinnehavare som göra ansökan därom medgiva undan
tag från stadgandet i första stycket, I fråga om sådan ansökan skola b
stämmelserna i 27 och 28 §§ äga motsvarande tillämpning. Medgivande må
ej lämnas, om fullmälctige i kommunen förklarat att utskänkning av sprit
drycker och starköl utan samhand med måltid icke hör äga rum i kommu
nen. Lämnas medgivande, utfärdar Konungen de särskilda föreskrifter i
avseende å utskänkningen som prövas erforderliga. Medgivandet må när
som helst återkallas.
¬

•" ;

•' v Vi

r • ^I

47 §.
1 mom. Rusdrycker må ej utskänkas före klockan 12 å söckendagar.
samt ej före klockan 13 å sön- och helgdagar.
2 mom. Utskänicning skall avslutas senast klockan 22, där ej tidigare
tidpunlit föreskrivits enligt 38 eller 43 § eller ock medgivande till utsträck,
tid lämnats i den ordning nedan i 3 eller 4 mom. sägs.
3 mom. Föreligger stadigvarande behov av utskänkning efter klocka
22, äger länsstyrelsen lämna medgivande därtill i samhand med utskänk
ningstillståndet eller, då sådant behov yppas under oktrojperioden, geno
heslut efter särskild ansökan. I sistnämnda fall skall intendenten för ut
skänkningsärenden inhämta yttranden från polismyndigheten och fullmäk
tige i kommunen samt därefter med eget utlåtande överlämna handlingarna
till länsstyrelsen.
Ej må senare tid för utskänknings avslutande bestämmas än fullmäktiges
förordat.
4 mom. Yppas för särskilt tillfälle behov av utskänkning efter den eljes
bestämda tiden, må polismyndigheten lämna medgivande därtill. Sådant ^
medgivande må ej lämnas i strid med de grunder fullmäktige i kommunen
eller länsstyrelsen kan hava bestämt.
5 mom. Utlämning av rusdrycker till gäst skall upphöra senast en halv
timme före utskänkningstidens utgång.
6 mom. Under tid då utskänkning ej är medgiven vare det förbjudet
att låta rusdrycker förtäras å utskänkningsställe.
7 mom. Vad i denna paragraf stadgas skall ej äga tillämpning å turist-^
eller trafikutskänkning.
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48 §.
Vid utskänkning skola alkoholfria drycker finnas att tillgå i tillfredsfilande urval.
49 §.
passagerarfartyg må rusdrycker utskänkas endast till besättning och
passagerare. På luftfartyg må utskänkning äga rum endast under färd,
: .

,

I i yiila

50 §.
Utskänkning må ej äga rum till den som kan antagas ej hava fyllt aderton år,
Rusdrycker må ej utskänkas till den som är synbarligen berörd av alko"olhaltiga drycker eller annat berusningsmedel; och må sådan person icke
Ilåtas uppehålla sig å utskänkningsställe. Ej heller må rusdrycker utskänas till den som veterligen missbrukar alkoholhaltiga dryclcer.

51 §,
Vid danstillställning, till vilken allmänheten äger tillträde, må rusdrycker
j utskänkas. Förbudet gäller även lokal, som står i inre förbindelse med
anslokalen,
^ första stycket stadgade förbudet må polismyndigheten mediva undantag för särskilda fall.
Sådant medgivande må ej lämnas i strid med de grunder fullmäktige i
a
kommunen eller länsstyrelsen kan hava bestämt.
kårn ; ,
52 §.
ijaniEi
i mom. Vid föreställning, till vilken allmänbeten äger tillträde, må rusiiF ' drycker ej utskänkas utan särskilt medgivande. Förbudet gäller även lokal,
folilE som står i inre förbindelse med den lokal, där föreställningen äger rum.
Vad nu sagts avser icke sång, konsert, uppläsning eller annan därmed
¬.. jämförlig underhållning å restaurang,
•
2 mom. Medgivande att utskänka rusdrycker vid föreställning eller unIHwi
derbållning av annat slag än i 1 mom, andra stycket sägs lämnas av läns^ styrelsen.
Hdiitj
Vill utskänkningsinnebavare regelbundet å restaurang anordna underaiiitil
; hållning av annat slag än i 1 mom. andra stycket sägs, må medgivandet
'lämnas i samband med utskänkningstillståndet eller, då fråga därom uppliiiÉi
ommer under oktrojperioden, genom beslut efter särskild ansökan. I sistJEOI
ämnda fall skall intendenten för utskänkningsärenden inhämta yttranden
rån polismyndigheten och fullmäktige i kommunen samt därefter med eget
tlåtande överlämna handlingarna till länsstyrelsen,
lelfstd
' Vill utskänkningsinnebavare för särskilt tillfälle anordna föreställning
r
eller underhållning som i första stycket sägs, äger länsstyrelsen, efter den
rutredning som finnes erforderlig, lämna medgivande därtill.
• /. Medgivande må icke lämnas i strid med de grunder fullmäktige kunna
hava bestämt,
, file;fe |!
i
53 §.
'jjjg
Intendenten för utskänkningsärenden skall i god tid före varje oktroj' periods början lämna fullmälctige i kommunen tillfälle att yttra sig dels
®
' angående den omfattning i vilken enligt fullmäktiges mening rätt till utskänlcsenäilö •
som avses i 33 § b^ör överlåtas, dels angående de grunder enligt vilka
medgivande, varom stadgas i 47 § 4 mom., 51 § och 52 § 2 mom. tredje
,
stycket, må lämnas. Intendenten skall därefter i förekommande fall med
•
, eget utlåtande överlämna inkomna yttranden till länsstyrelsen. Länssty'relsen skall meddela polismyndigheterna erforderliga anvisningar för ut
övandet av den beslutanderätt som på dem ankommer.
luari
Mjar©
°
rlårr
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54 §.
^
Ä utskänkningsställe må gäst ej förtära eller tillåtas förtära rusdryck
som icke därstädes i laga ordning utskänkts till honom, samt ej heller é
sättningsmedel för rusdrycker.
Rusdrycker, som ej få utskänkas å utskänkningsställe, eller ersättnings!
medel som nyss sagts må ej heller förvaras därstädes eller eljest så att gä
terna äga tillgång till dem.
55 §.
Ej må den som handhar utskänkning eller någon hos honom anställ
söka förmå gäst att å utskänkningsstället inköpa rusdrycker eller tillåta, a
något av det sålda medföres därifrån; och vare det gäst förbjudet att sälun
da medföra utskänkt rusdryck.
•
5 KAP.

Vissa för detaljhandel gemensamma bestämmelser.

¬

.A

•tVi

f,;i •

n

56 §.
För visst tillfälle, då så anses erforderligt för ordningens upprätthållan
de, må länsst3nrelsen ävensom polismyndigheten förbjuda detaljhandel me
rusdrycker eller föreskriva inskränkningar däri.
När så prövas nödigt under krig eller vid omedelbar krigsfara eller då
arbetslöshet eller nöd i större omfattning råder, må Konungen eller, efte
Konungens förordnande, länsstyrelsen förbjuda detaljhandel eller föreskri
inskränkningar däri.
'
57 §.
1 mom. Det åligger länsstyrelse, länsnykterhetsnämnd och kommunal
nykterhetsnämnd att övervaka efterle%Tiaden av vad i denna förordning är
stadgat. Polismyndighet skall tillse, att ordning råder å ställe där detalj
handel idkas.
Tillsyn över utskänkningsbestämmelsernas efterlevnad och utskänkning
handhavande i övrigt skall under länsstyrelsen verkställas av intendente
för utskänkningsärenden. Polismyndighet och nykterhetsnämnd skola under?
rätta intendenten rörande förhållanden och iakttagelser som bedömas hav
betydelse för den honom ålagda tillsynen.
2 mom. Den som bedriver utskänkning är skyldig att hålla sådan ho
föring över sin rörelse att erforderlig kontroll av utskänkningen möjliggö
res. Kontrollstyrelsen äger utfärda närmare föreskrifter härom.
Rörelseidkare som nyss sagts skall vidare på begäran hålla sina handelsr
böcker med tillhörande verifikationer tillgängliga för intendenten eller för
person som förordnats av denne.
'
58 §.
Den som har att taga befattning med tillsyn å denna förordnings efter
levnad är berättigad att erhålla tillträde till försäljningsställe med tillhö
rande lokaler.
59 §.
Ä försäljningsställe skola ett exemplar av denna förordning ävensom
prislista å drycker som där tillhandahållas vara för köpare tillgängliga.
Ä utminuteringsställe skall genom särskilt anslag tydligt angivas å vilka'
tider försäljning av rusdrycker där äger rum.

- - fT'
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60 §.
någon missnöjd med detaljhandelsbolagets beslut i fråga om överlåse av rätt till utskänkning eller rörande tillämpningen av överlåtelseavtal,
r ban få frågan prövad av länsstyrelsen.
Har detaljbandelsbolaget icke överlåtit tillstånd till utskänkning, som
éddelats på ansökan av kommunens fullmäktige eller trafikföretag, äga
fullmäktige eller trafikföretaget pålcalla länsstyrelsens prövning av frågan.
:
61 §.
över beslut av intendenten för utskänkningsärenden så ock över beslut
'v polismyndighet enligt denna förordning må besvär anföras bos länsstyIsen inom tre veckor från beslutet.
62 §.
Länsstyrelses beslut i ärende angående tillstånd till annan årsutskänk"ng än trafikutskänkning skall kungöras i den eller de tidningar inom
rten där allmänna påbud för kommunen vanligen meddelas. Tiden för
nförande av besvär över sådant beslut skall räknas från dagen för första
angörandet, vilken dag skall angivas i kungörelsen.
63 §.
7 mom. Besvär .över beslut, som enligt denna förordning meddelats av
"nsstyrelse, må föras bos Konungen i finansdepartementet i den ordning
om är bestämd för överklagande av förvaltande myndigbeters och ämbets
verks beslut.
2 mom. Beslut som länsstyrelse eller polismyndighet meddelat enligt den
na förordning länder omedelbart till efterrättelse, där ej annorlunda är före, skrivet eller särskilt förordnas.
64 §.
¬
1 mom. Avskrift av beslut, som länsstyrelse meddelat i utskänknings'ärende, skall, då fråga ej är om trafikutskänkning, tillställas länsnykterhetsnämnden, polismyndigheten och kommunens nykterbetsnämnd.
Har pobsmyndigbet meddelat beslut enligt denna förordning, skola in
tendenten för utskänkningsärenden och kommunens nykterbetsnämnd un
derrättas därom.
!«E1
Har detaljbandelsbolaget överlåtit rätt till utskänkning enligt 38 §, skola
olismyndigbeten i orten och kommunens nykterbetsnämnd underrättas.
2 mom. över beslut rörande utskänkning, som enligt denna förordning
eddelats av länsstyrelsen, polismyndighet, detaljbandelsbolaget eller in, Udent en, skall den sistnämnde föra erforderliga anteckningar. Närmare
,'Teskrifter härom meddelas av kontrollstyrelsen.

I

6 KAP.

-j,

Om partlbandelsbolaget och detaljhandelsbolaget samt
restaurangbolaget och dess dotterbolag.
Partibandelsbolaget.
65 §.
Godkännande av partibandelsbolaget lämnas för viss tid, högst sex år.
sökan om godkännande skall vara åtföljd av bolagsordningen och inpmma före ingången av året näst före det, då försäljningen är avsedd att
a sin början.
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Ej må godkännande lämnas, där ej genom bestämmelse i bolagsordni
en eller på annat betryggande sätt åt staten beretts övervägande inflytand
ä bolagets ledning; ocb skall bolaget därutöver vid verksamhetens bedr!
vande vara underkastat den särskilda kontroll från statens sida som K
nungen prövar nödig.
66 §.
1 mom. Bolaget må ej bereda alttieägare vinning utöver skälig ränta å
de av honom tillskjutna kontanta medel.
2 inom. Av bolagets årsvinst skall avsättning verkställas till reservfond
enligt 71 § lagen om aktiebolag. Vad i 72 § nämnda lag föreskrives om av
sättning av årsvinst skall däremot icke äga tillämpning å bolaget.
Efter Konungens medgivande må bolaget därutöver använda viss del a
årsvinsten till avsättning till fonder samt till avskrivningar.
Återstoden av årsvinsten skall, sedan utdelning till aktieägarna ägt rum,
efter varje kalenderårs slut inom påföljande juni månads utgång insättas
å statsverkets checkräkning i riksbanken för kontrollstyrelsens räkning.
67 §.
Person, som är omyndig eller i konkurstillstånd eller som äger till av
salu tillverka rusdrycker eller som är ledamot av styrelse för annat företag
med rätt till dylik tillverkning än partihandelsbolaget, må ej vara ledamot
av bolagets styrelse. Ämbets- eller tjänsteman, som till följd av sin be
fattning kan komma att deltaga i beslut angående tillverkning ell-er f örsälj
ning av rusdrycker eller att utöva tillsyn däröver, må icke utan Konung
ens medgivande vara sådan ledamot.
68 §.
Missbrukar bolaget sin försäljningsrätt eller försättes bolaget i konkurs,
må godkännandet av Konungen återkallas. Försäljningsrätten upphör i dy
likt fall å tid som av Konungen bestämmes. Konungen äger ock i sådant fall
föreskriva annan tid än den eljest bestämda för ansökan om godkännande
såsom partihandelsbolag.
69 §.
Bolaget vare skyldigt att vid avtal med leverantör verka för att reklamför rusdrycker och därmed jämförlig verksamhet icke bedrives på sätb
som finnes stå i strid med det i 7 § angivna syftet.
70 §.
Närmare bestämmelser om villkoren för godkännande, om särskild kon
troll från statens sida och om årsvinstens användning ävensom de ytter
ligare föreskrifter i avseende å bolagets verksamhet och drift, som finna ,
erforderliga, skola intagas i avtal som upprättas i samband med bolagetsgodkännande.
D et aljhandelsb olaget.

•''i-'
w''/?

•mw

71 §.
Vad i 65 § sägs om partihandelsbolaget skall äga motsvarande tillämp
ning å detaljhandelsbolaget.
72 §.
Aktieägare i bolaget kan vara endast svenska staten eller svensk med
borgare som därtill erhållit Konungens tillstånd. Sådant tillstånd må ej
meddelas, med mindre sökanden avlämnat förbindelse till Konungen atti
på anmodan överlåta sin aktie mot erhållande av aktiens nominella belöp
jämte vinstutdelning för tidigare år, i den mån sådan innestår hos bolaget,,

•
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söm ränta efter fem procent å aktiebeloppet från löpande årets början
dess betalning sker.
^
e i denna paragraf föreskrivna inskränkningarna i rätten att äga aktier
ölaget skola finnas angivna å aktiebreven.
73 §.
j. - Bolaget må ej i någon form bereda alctieägare ekonomisk fördel utöver
"
delning å aktie eller låta ersättningen till styrelseledamot eller avlöningn till någon i bolagets tjänst anställd person utgå i förhållande till omItningens storlek eller vinsten å bolagets rörelse. Ej heller må bolaget
'"dtaga åtgärd som, till men för bolaget, gynnar kommun eller annan.
74 §.
Den i 13 § angivna rådgivande nämnden skall bestå av två av länsstyrelutsedda ledamöter, den ene tillika ordförande, två av landstinget valda
damöter och en ledamot som utses av länsnykterbetsnämnden. Finnes
om ett län mer än ett landsting eller finnes där stad som icke deltager
andsting, utser varje landsting så ock stad som nu sagts vardera två
amöter.
I Stockholm utser överståthållarämbetet nämndens ordförande och ytter
are en ledamot, stadsfullmäktige två ledamöter samt stadens nyktertsnämnd en ledamot.
lus
För varje ledamot utses på samma sätt en suppleant,
t Ledamöter och suppleanter utses bland inom länet bosatta svenska män
ch kvinnor, som fyllt tjugutre år och i övrigt uppfyller de i 67 § stadgade
ehörighetsvillkor. Vad nu sagts utgör dock ej hinder för ledamot av
ykterhetsnämnd att vara ledamot eller suppleant i rådgivande nämnd.
Ledamöter och suppleanter utses för fyra kalenderår. Avgår ledamot ellajtli
'ér suppleant under den för honom bestämda tjänstgöringstiden, utses er¬ ättare för den tid som skulle hava återstått för den avgångne.
Ledamot och suppleant i rådgivande nämnd äga av detaljhandelsbolaget
tnjuta ersättning enligt föreskrifter som meddelas av kontrollstyrelsen.
75 §.
Vad i 66 § 2 mom. samt 67—70 §§ sägs om partihandelsbolaget skall äga
otsvarande tillämpning å detaljhandelsbolaget.
Restaurangbolaget ocli dess dotterbolag.
76 §.
•godkännande av restaurangbolaget lämnas för viss tid, högst fyra år. An
kan om godkännande skall vara åtföljd av bolagsordningen och inkomma
"re ingången av året näst före det, då utskänkningen är avsedd att taga sin
Örjan.
Båsom restaurangbolag må godkännas endast sådant bolag, som genom
. täm melse i bolagsordningen eller på annat betryggande sätt berett staten
" .ervägande inflytande å bolagets ledning och som förbundit sig att driva
ih restaurangrörelse genom dotterbolag; och skall restaurangbolaget därutydyer vid verksamhetens hedrivande vara underkastat den särskilda kontroll
från statens sida, som Konungen prövar nödig.
77 §.
^ Aktieägare i restaurangbolaget kan vara endast svenska staten eller
yensk medborgare, som därtill erhållit Konungens tillstånd. I de dotterhog till restaurangbolaget, genom vilka restaurangrörelsen drives, må aktier
as endast av, förutom moderbolaget, svensk medborgare, som därtill er-
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hållit tillstånd av länsstyrelsen i det län där dotterbolagets styrelse
sitt säte.
Tillstånd att äga aktie må ej meddelas, med mindre den som sök
dant tillstånd avlämnat förbindelse till Konungen eller länsstyrelsen at
anmodan överlåta sin aktie mot erhållande av aktiens nominella bel
jämte vinstutdelning för tidigare år, i den mån sådan innestår bos bola
ävensom ränta efter fem procent å alctiebeloppet från löpande årets bör
till dess betalning sker.
De i denna paragraf föreskrivna inslcränkningarna i rätten att äga a
i restaurangbolaget eller dess dotterbolag skola finnas angivna å ak'
breven.
'
78 §.
Av restaurangbolags årsvinst skall avsättning verkställas till reservfo,
enligt 71 § lagen om aktiebolag. Vad i 72 § nämnda lag föreskrives om
sättning av årsvinst skall däremot icke äga tillämpning å bolaget.
>
Efter Konungens medgivande må bolaget därutöver använda viss del.
årsvinsten till avsättning till fonder, avslarivningar, överföring till pensio
stiftelse samt till inlösen av preferensaktier eller till avsättning för såd'
ändamål.
/
Återstoden av årsvinsten skall, sedan utdelning till aktieägarna ägt ru
efter varje kalenderårs slut inom påföljande juni månads utgång insätt
å statsverkets checkräkning i riksbanken för kontrollstyrelsens räkning.'
Vad i första stycket stadgas skall äga tillämpning jämväl i fråga o
dotterbolag till restaurangbolaget.

¬

79 §.
C
De i 68, 70 och 73 §§ givna föreskrifterna skola äga motsvarande tilläm
ning å restaurangbolaget. Vad i 73 § stadgas skall även gälla restauran
bolagets dotterbolag.
, i
Om behörighetsvillkor för ledamot i restaurangbolagets och dotterbola *
styrelse stadgas i 40 § 1 mom.
7 KAP.

Ansvarsbestämiuelser m. m.

r''vi

80 §.
^
1 mom. Den som säljer rusdrycker utan att äga rätt därtill enligt de
förordning eller översltrider sådan rätt, straffes för olovlig försäljning m,
dagsböter. I ringa faU må från straff frias.
Är brottet grovt, vare straffet dagsböter, lägst trettio, eller fängelse 1 bp
ett år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
säljningen bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt eller skett
underårig eller till person, vilken av nykterbetsnämnd förbjudits att ink
rusdrycker bos detaljbandelsbolaget.
2 mom. Har den som gjort sig skyldig till olovlig försäljning av rusd
ker förut genom laga kraftvunnen dom fällts till ansvar för sådant b
eller för gärning som avses i 19 § 1 mom. eller 20 § 2 mom. förordnin
angående tillverkning av brännvin eller i 22 § 1 mom, eller 23 § 1 mp
förordningen angående handel med skattefri sprit eller i 11 § 1 mom. för
stycket eller 2 mom. första stycket förordningen angående vissa alko
baltiga preparat m. m., dömes till straff som i 1 mom. andra stycket sä
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med hänsyn till brottens beskaffenhet, den tid som förflutit mellan
eller eljest särskilda skäl äro däremot.
mom. Straffas enligt 1 mom. någon som ej äger rätt till försäljning av
drycker, vare de å försäljningsstället med därtill börande lägenheter betliga eller eljest för försäljning avsedda rusdi*ycker tillilca med kärl och
ballage vari de förvaras underkastade beslag och förbrutna.
Häva rusdrycker av annat slag än som avses med utskänkningstillståndet
skänkts, skall i fråga om sådana drycker med kärl och emballage tillämS vad nyss sagts.
A mom. Straffas enligt 1 mom. någon som ej äger rätt till försäljning
rusdrycker, må länsnykterbetsnämnden för viss tid, högst ett år i säner, förbjuda honom att inköpa rusdrycker bos detaljhandelsbolaget.
81 §.
Jt mom. Köper någon rusdrycker bos detaljhandelsbolaget i strid mot
"rbud s om avses i 80 § 4 mom., straffes med böter, högst trehundra kro•

2 mom. Bryter någon mot föreskriften i 20 § första stycket, dömes till
gsböter eller fängelse i högst sex månader.
;
82 §.
Har den som äger rätt att utfärda recept å rusdrycker genom missbruk
y denna rätt tillhandagått annan med anskaffande av sådana drycker,
träffes med dagsböter eller fängelse i högst sex månader.
j
83 §.
Bryter någon mot 46 § 1 mom., 48 eller 59 § eller bryter gäst å utskänkjiingsstäUe mot 54 eller 55 §, straffes med böter, högst etthundra kronor.
84 §.
¬
Förbryter sig någon mot stadgandet i 5 § 2 mom. eller bryter någon som
j handhar försäljning enligt denna förordning mot 20 § andra stycket,
träffes med dagsböter.
85 §.
Bi-yter den som handhar tillåten försäljning av rusdrycker eller någon
os honom anställd i andra fall än förut i detta kapitel sägs mot vad i denna
"rordning är stadgat eller mot föreskrift som meddelats med stöd av fördningen, straffes med dagsböter.
86 §.
i mom. Rusdrycker som till riket införas av annan än den vilken engt 12 § är berättigad till införsel av sådana drycker må, därest varan i be, rig ordning anmälts till tullklarering, åter utföras i enlighet med de före'fter generaltullstyrelsen äger meddela. Sker ej återutförsel inom fyra
, nåder efter det varan enligt vad i tullstadgan sägs skall anses hava motits av tullanstalt, tillfaller varan kronan, och skall för dess rälming
ed v aran förfaras på sätt i 90 § 2 mom. är stadgat.
" 2 mom. Är införsel av rusdrycker belagd med straff enligt gällande beämmelser om ansvar för olovlig varuinförsel, skola de i sådant avseende
bddelade föreskrifter lända till efterrättelse. I fråga om försäljning av
' vligt i nförda rusdrycker skall gälla vad i 90 § 2 mom. sägs.
3 mom. Den som mot stadgandet i 12 § 4 mom. från fartyg eller luftfarg bortför rusdrycker, vilka förtullats såsom överskottsproviant, straffes
ed dagsböter, och vare dryckerna tillika med kärl och emballage understade beslag och förbrutna.
?74—54^002^. Svensk författningssamling 195ft, Nr 521.
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4 mom. Den som mot stadgandet i 12 § 4 mom, disponerai- å proviant
ringsfrilager upplagda rusdrycker annorledes än till fartygs eller luftf
tygs proviantering eller utrustning i föreslcriven ordning, straffes med dags

böter.

5 mom. Erfordras i särskilt fall föreskrifter angående behandlingen a
till riket inkomna rusdrycker, äger Konungen efter anmälan av generaltullstyrelsen förordna huru med varan skall förfaras.
87 §.
Vad som med stöd av bestämmelserna i denna förordning inliämtats vid
granskning av räkenskaper och verifikationer, så ock vad som eljest vid^
tillsyn å utskänkning inhämtats må ej yppas i vidare mån än som erfor ras för vinnande av det med bestämmelserna avsedda ändamålet. Bryter n
gon häremot, straffes med dagsböter eller fängelse i högst sex månader, d"
ej gärningen är belagd med straff i strafflagen.
Brott som nu sagts må, där det ej innefattar ämbetsbrott, av åklagare
åtalas endast efter angivelse av målsägande.
88 §.
Där någon under tid då han är ställd under åtal för brott mot de
förordning fortsätter sitt brottsliga förfarande, skall såsom särskilt bro
anses vad han före varje åtal förbrutit. För brotten gemensamt ådömt fäng
elsestraff må ej överstiga två år.
89 §.
1 mom. Hava flera medverkat till gärning, som i 80 § eller 81 § 2 mom.
sägs, gäller vad i 3 kap. 4 och 5 §§ strafflagen är stadgat. Den till vilken
rusdrycker försålts eller eljest anskaffats vare dock ej förfallen till ansvar
för annan medverkan är anstiftan.
2 mom. Husbonde ansvarar för brott som vid detaljhandel begås av hans
husfolk eller i hans arhete antagen person, liksom vore brottet begånget
av honom själv, såframt ej omständigheterna göra sannolikt, att brottet
skett utan hans vetskap och vilja.
90 §.
1 mom. Rättighet att verkställa beslag tillkommer tulltjänsteman i fall
som i 86 § sägs. I övrigt gäller angående beslag vad därom finnes särskilt
stadgat.
2 mom. Rusdrycker som enligt denna förordning eller annan författnin
förklarats förbrutna skola, därest de äro i försäljningsdugligt skick, hem
bjudas till detaljhandelsbolaget eller partihandelsbolaget. Kunna förbrutn
drycker på grund av sin beskaffenhet ej tillhandahållas allmänheten, skola
de hemhjudas till partihandelsbolaget. Bolag till vilket rusdrj'cker sålunda
hembjudits vare skyldigt att till skäligt pris inköpa den hembjudna vara
Är värdet så ringa, att det ej kan anses motsvara forslingskostnaderna, skal
varan bevisligen förstöras.
Samma lag vare där rusdrycker som ej förklaras förbrutna skola försälja
på grund av bestämmelser i tullstadgan eller andra författningar.
Med den erlagda köpesumman för rusdrycker som försålts på grund av
stadgandet i 86 § 1 mom. eller bestämmelser i tullstadgan skall i tillämpliga delar förfaras på sätt i tullstadgan föreskrives beträffande köpesumman fÖr gods som enligt samma stadga blivit genom tullverkets försorg
försålt å auktion; och skall, därest enligt tullstadgan viss tid skall räknas
från auktionsdagen, tiden i stället räknas från den dag, då betalning kommit tullverket till banda,
3 mom. Värdet av förverkad egendom tillfaller kronan.
'
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Ö vergångsbestämmelsei'.
i. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1955 i den mån annat
följer av vad nedan stadgas.
1 2. Genom förordningen upphävas
förordningen den 18 juni 1937 (nr 436) angående försäljning av rusdryc
ker;samt
förordningen den 1 juni 1923 (nr 141) angående förbud mot införsel till
ch försäljning inom riket av exportöl;
: dock att de upphävda förordningarna alltjämt skola äga tillämpning beräffande förhållanden som hänföra sig till tiden före den 1 oktober 1955.
3. Där i lag eller författning förekommer hänvisning till stadgande, som
satts genom bestämmelse i nya förordningen, skall den bestämmelsen i
ället tillämpas.
. 4. Utan hinder av bestämmelsen i 14 § andra stycket må utminuterings'tälle bibehållas å ort, där sådant ställe var inrättat vid förordningens ikraftädande.
5. Med utgången av september 1955 upphöra alla rättigheter till detaljndel som grunda sig på förordningen den 18 juni 1937.
1 fråga om anmälan eller ansökan, som avser tillstånd, medgivande eller
odkännande enligt nya förordningen, skola bestämmelserna i förordningen
vaga til lämpning även före den 1 oktober 1955.
Ansökan om godkännande av detaljhandelsbolag för tiden från och med
hämnda dag skall vara åtföljd av bolagsordningen och inkomma före den 1
oktober 1954.
Detaljhandelsbolaget skall utse eller förordna distriktschefer före den t
december 1954.
Ledamot och suppleant av rådgivande nämnd utses enligt 74 § första
¬
gången för tiden den 1 januari 1955—den 31 december 1958.
Beslut och avtal enligt förordningen må meddelas och slutas även fÖre
den 1 oktober 1955, dock med verkan tidigast från och med denna dag.
6- Första oktrojperioden efter denna förordnings ikraftträdande skall
endast omfatta tiden till och med den 30 september 1957.
7. Kontrollstyrelsen må i mån av behov och i samråd med detaljhandelsolaget meddela närmare anvisningar angående nedläggande av rörelsen å
stembolag och rörelsens övertagande av detaljhandelsbolaget.
8. Tillstånd för partihandelsbolag och godkännande av restaurangbolag,
m meddelats enligt förordningen den 18 juni 1937, skola äga giltighet unr den tid tillståndet eller godkännandet avser.
9. Bestämmelsen i 69 § skall äga tillämpning även före den 1 oktober
955, såvitt avser reklam och därmed jämförlig verksamhet under tiden efter
en 1 september 1955.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
•"sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
ekräfta låtit.
^ Stockholms slott den 26 maj 1954.

GUSTAF ADOLF.
(L. S.)

^(Finansdepartementet.)
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