
 

 

Information till nya upplagshavare 
för teknisk sprit 
Det här informationsbladet är en sammanfatt-
ning av de regler som gäller för handel med 
teknisk sprit. Det är viktigt att du som upp-
lagshavare för teknisk sprit känner till alla  
regler som gäller för din verksamhet. 

Du har nyligen blivit godkänd som upplagshavare för 
teknisk sprit (etylalkohol) av Skatteverket. Den som till-
verkar, för in, importerar, för ut, exporterar eller bedriver 
handel med teknisk sprit omfattas av bestämmelser i al-
kohollagen (2010:1622) och Folkhälsomyndighetens fö-
reskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om tek-
nisk sprit och alkoholhaltiga preparat.  

Vad är teknisk sprit?   
I alkohollagen (2010:1622) är teknisk sprit sådan sprit 
som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, me-
dicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål 
och som klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt 
den EU-gemensamma tulltaxan. Teknisk sprit används 
huvudsakligen inom yrkesmässig verksamhet. Det kan 
till exempel vara alkohol som används som förbruk-
nings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller 
för vetenskapliga och medicinska ändamål inom forsk-
ning och hälsovård. 

Regler för handel med teknisk sprit  
Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhäl-
san genom att minska alkoholens medicinska och sociala 
skadeverkningar. Teknisk sprit används inom många 
skilda områden och bidrar till en rad samhällsnyttiga  
effekter, men eftersom dessa varor innehåller alkohol 
finns en risk att de avleds och används för fel ändamål, 
t.ex. i berusningssyfte. Alkohollagen och de anslutande 
föreskrifterna syftar till att begränsa spridningen av och 
tillgängligheten till teknisk sprit och så långt som möjligt 
förhindra att teknisk sprit förtärs, utan att hindra spritens 
avsedda användning. Lagen och föreskrifterna reglerar 
därför rätten till handel med teknisk sprit och innehåller 
även bestämmelser om denaturering och andra säker-
hetskrav. 

Teknisk sprit som inte är fullständigt  
denaturerad får säljas till: 
  
• den som har godkänts som upplagshavare för teknisk 

sprit 

• den som har rätt att tillverka alkoholdrycker  

• den som har godkänts som skattebefriad förbrukare för 
teknisk sprit  

• apotek universitet och högskolor för vetenskapligt  
ändamål  

• sjukhus för medicinskt ändamål  

• näringsidkare, kommuner, regioner, myndigheter och 
museum – högst 5 liter per år och ska vara denature-
rad enligt föreskrifterna (HSLF-FS 2022:63) 

• verksamhet som bedrivs enligt skollagen – högst  
15 liter per år 

Teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad får inte 
säljas till privatpersoner. 

Denaturering  
I alkohollagstiftningen finns bland annat krav på hur tek-
nisk sprit, ska denatureras för att bli odrickbar. Teknisk 
sprit, som inte är fullständigt denaturerad och som ska 
användas eller säljas inom landet, ska vara denaturerad 
på ett sätt som så långt det är möjligt hindrar förtäring, 
men utan att hindra den avsedda användningen. Denatu-
rering är en metod, som i alkohollagens mening, innebär 
att ett eller flera ämnen sätts till sprit eller en vara som 
innehåller sprit. Syftet med att denaturera är att göra 
spriten otjänlig för förtäring för att motverka att den 
konsumeras av misstag, missbrukas eller i övrigt konsu-
meras som substitut för alkoholdryck. Odenaturerad sprit 
är helt fri från denaturerande tillsatser. Sådan sprit får 
bara säljas för att användas för vissa specificerade ända-
mål. Vilka dessa ändamål är framgår av Folkhälsomyn-
dighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 
2022:63) om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. 
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Fullständigt denaturerad alkohol är denaturerad i enlig-
het med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93. 
Det finns inga begränsningar i alkohollagen av rätten att 
bedriva handel med teknisk sprit som innehåller alkohol 
som är fullständigt denaturerad.  

Du som säljer teknisk sprit behöver 
dessutom tänka på följande  
• Anlita ett kontrollorgan. Om du säljer teknisk sprit 

som inte är fullständigt denaturerad ska du anlita ett 
ackrediterat kontrollorgan. 

• Anmäla till Folkhälsomyndigheten. Anmälan ska gö-
ras i samband med att verksamheten påbörjas. I anmä-
lan ska du bland annat uppge företagets namn, organi-
sationsnummer, kontaktperson, spritens användnings-
område, och vilket kontrollorgan du anlitat. Om det 
sker en ändring av av de anmälda uppgifterna behöver 
du underrätta Folkhälsomyndigheten snarast. 

• Löpande dokumentera uppgifter om din försäljning av 
sprit bl.a. köparens namn, spritens användningsom-
råde och om och hur spriten är denaturerad.  

• Förvara spriten på ett sätt som hindrar att obehöriga 
kommer åt den. I samband med att sprit flyttas utan-
för skatteupplaget behöver du säkerställa att möjliga 
uttagställen är försedda med lås eller med numrerade 
plomberingar. 

• Lämna in uppgifter till Folkhälsomyndigheten varje 
år om mängden sprit som du sålt. Det gäller även dig 
som fört in, importerat, fört ut och exporterat. Rap-
portering sker via vår e-tjänst eller via förtryckt blan-
kett. 

• Förvissa dig om att köparen har rätt att köpa in eller 
sälja spriten vidare.  

• Förvissa dig om att spriten inte kommer att användas 
på ett otillåtet sätt. Köparen ska kunna visa att denne 
har rätt att köpa spriten och vilken denaturering som 
krävs för det avsedda ändamålet. 

Blanketter för anmälan och rapportering hittar på Folk-
hälsomyndighetens webbplats. 

Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet 
Folkhälsomyndigheten har tillsynsansvar över handel 
med teknisk sprit. Det betyder att Folkhälsomyndigheten 
kontrollerar att den som är ansvarig för spriten gör det 
som lagen och föreskrifterna kräver. 

Vill du veta mer om regler och krav för 
teknisk sprit? 
Du kan läsa mer om regler och krav för teknisk sprit på 
Folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns det även 
en vägledning för dig som bedriver handel med teknisk 
sprit. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.  
 
Observera att detta är ett informationsmaterial som inte 
är heltäckande. Informationen är enbart tänkt att fungera 
som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i la-
gen. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen 
av lag, förordning och föreskrift för fullständig och kor-
rekt information.  
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