• VINBUÐIN

ATVR

Skrifstofa Alþingis
101 Reykjavík
nefadasvid@althingi.is

Reykjavík, 7. júní 2022

Málsnúmer 2022060004

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum nr. 75/1998 (sala á

framleiðslustað), 596. mál 152. löggjafarþings.
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, ÁTVR,- hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um

breytingu á áfengislögum nr. 75/1998 (sala á framleiðslustað), sem er 596. mál 152.
löggjafarþings, á þskj. nr. 838.
Fyrirliggjandi frumvarp felur að mati ÁTVR í sér algjöra stefnubreytingu í áfengismálum
á íslandi og forsendubrest fyrir einkaleyfí ÁTVR. Þau rök sem nefnd eru í frumvarpinu

um að því sé „ekki œtlað aó hrófla við hlutverki Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins né
þeirri áfengisstefnu sem hér hefur verið við lýði“ standast ekki skoðun. ÁTVR ieggst alfarið

gegn frumvarpinu og telur að það hafi alvarleg og verulega neikvæð áhrif á lýðheilsu
þjóðarinnar verði það samþykkt.

Sambærilegt frumvarp var lagt fyrir 151. þingi, sbr. mál 504. ÁTVR lagði fram ítarlega umsögn
um það frumvarp sem fylgir með umsögn þessari sem fylgiskjal. ÁTVR vísar til fyrri umsagnar

sem á enn við fullum fetum auk þeirra sjónarmiða sem rakin eru í umsögn þessari.

Framangreint frumvarp er annað tveggja frumvarpa sem lagt hefar verið fram á yfirstandandi
þingi þar sem lagðar eru til grundvallarbreytingar í áfengismálum hér á landi. Fyrra frumvarpið,
mál nr. 344, varðar vefverslun með áfengi. Að mati ÁTVR er augljóst að ef annað eða bæði
frumvörpin verða lögum myndi það leiða til þess að einkaréttur ÁTVR líður undir lok þar sem átvr
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ÁTVR uppfyllir ekki lengur skilyrði Evrópuréttar fyrir einkaleyfmu. Hvort sem um vefverslun

með áfengi eða smásölu áfengis á framleiðslustað er að ræða þá er í báðum tilvikum lagðar til
grundvallarbreytingar á þeirri áfengisstefnu sem fylgt hefur verið hér á landi í heila öld sem
byggja á augljósum lýðheilsu- og samfélagsrökum sem er grundvöllur heimildar íslenska

ríkisins til reksturs ríkiseinkasölu samkvæmt sérstakri yfirlýsingu við EES-samninginn.
Homsteinn áfengisstefnunnar hefur verið rekstur ríkiseinkasölu með áfengi á smásölustigi. Að

baki ríkiseinkasölunni býr sú staðreynd að aukið aðgengi að áfengi leiðir til meiri áfengisneyslu
og þar með meiri samfélagslegs skaða. Um það vitnar reynsla margra þjóða.

Yfirlýsingar í fyrirliggjandi frumvarpi um að því sé ekki „ætlað að hrófla við hlutverki Áfengisog tóbaksverslunar ríkisins né þeirri áfengisstefnu sem hingað til hefur verið við lýði“ standast

ekki skoðun og eru í mótsögn við efni frumvarpsins sjálfs. Verði fyrirliggjandi frumvarp að

lögum verður opnað fyrir markaðslögmálin í smásölu áfengis með tilheyrandi samkeppni,
söluhvötum og hagnaðardrifmni smásölu áfengra drykkja sem felur í sér grundvallar
stefnubreytingu og verulegt frávik frá einkaleyfi ÁTVR. Augljóst er að smásölustöðum áfengis

hér á landi mun stórfjölga verði frumvarpið að lögum. Liggur beint við að neysla áfengis mun
aukast með augljósum neikvæðum samfélagslegum áhrifum.

Valið stendur um að viðhalda núverandi fyrirkomulagi í áfengismálum, sem gefist hefur vel og

sett ísland á meðal fremstu þjóða í áfengisvömum og hefur stuðlað að minni áfengisneyslu og
betri lýðheilsu og almannaheill, eða leggja áfengisstefhuna til hliðar og gefa smásölu áfengis
alfarið frjálsa. í þeim efnum verður ekki bæði og sleppt og haldið eins og ÁTVR hefiir bent á

og rökstutt i fyrri umsögnum um lagafrumvörp á þessu sviði.
Frumvarpið byggir ekki á reynslu annarra þjóða og gengur i berhögg við skilyrði

Evrópuréttar
Áfengissala á framleiðslustað, eða sala „beint frá býli“ (e. farm sales), er flókið lögfræðilegt

viðfangsefni. Svigrúm til þess að heimila áfengisframleiðendum smásölu áfengis á
framleiðslustað

er

þröngt,

einkum

vegna

skilyrða

Evrópuréttarins

um

rekstur

ríkiseinkasölunnar. í því samhengi þurfa lýðheilsusjónarmið að vera í algjörum forgrunni auk

þess sem ítarleg greining þarf að fara fram á því hvort útfærslan feli í sér ólögmæta mismunum
milli innlendra og erlendra framleiðanda.
Álitamál um sölu beint frá býli hafa verið til umfjöllunar á undanfömum árum í öðrum

norrænum ríkjum, svo sem Noregi, Finnlandi og Svíþjóð. í Finnlandi var slík sala leyfð með
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ströngum skilyrðum á árinu 2018 eins og rakið er í fyrri umsögn ÁTVR. Frá því ÁTVR lagöi

fram fyrri umsögn hefur verið unnin ítarleg skýrsla, sem telur um 350 bls., á vegum sænsku
ríkisstjómarinnar um viðfangsefnið (En möjlighet till smáskalig gárdsförsaljning av

alkoholdrycker SOU 2021:95). Skýrslan fylgir með umsögn þessari sem fylgiskjal og er það á

bent að helstu niðurstöður skýrslunnar eru teknar saman á ensku á bls. 21-29.
í athugasemdum með því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar segir að „horft“ hafi verið til

lagasetningar í Finnlandi og „litið til“ sænsku skýrslunnar. Það fær varla staðist enda ganga þau
frumvarpsdrög sem hér eru til umijöllunar miklu lengra í að opna á smásölu áfengis en gert var

í Finnlandi og lagt er til í sænsku skýrslunni. Þær viðamiklu takmarkanir sem eru til staðar í
Finnlandi og lagðar eru til í Svíþjóð vegna skuldbindinga sem leiða af Evrópurétti er ekki að

finna í frumvarpinu. Að mati ÁTVR er augljóst að með frumvarpinu yrði gengið of langt í að

opna á smásölu áfengis í andstöðu við alþjóðlegar skuldbindingar íslands á grundvelli EESsamningsins. Forsendur að því er varðar markaðsstærð og umfang ríkiseinsölunnar í þessum
ríkjum eru þar fyrir utan gjörólíkar aðstæðum hér á landi og að mati ÁTVR með öllu

ósamanburðarhæfar. Iþvísambandi er áréttað að ríkiseinkasalan í Finnlandi tekur til sölu á

áfengi sem inniheldur meira en 5,5% af hreinum vínanda. Því er engin skörun við

ríkiseinkasöluna varðandi sölu beint frá býli á bjór sem inniheldur 5,5% eða minna af
hreinum vínanda. í Svíþjóð er einkasalan bundin við bjór sem er 3,5% eða meira að styrkleika.

Efnifrumvarpsins gengur mun lengra en yfirlýst markmiðþess.

í athugasemdum frumvarpsins segir að lagt sé til að veitt verði undanþága frá einkaleyfi ÁTVR

til smásölu áfengis hér á landi og smærri áfengisframleiðendum gert kleift að selja áfengt öl í
smásölu á framleíðslustað í því skyni að styðja við starfsemi minni áfengisframleiðenda og
jafha samkeppnisstöðu þeirra við stærri framleiðendur. Frumvarpinu sé ætlað að styðja við
smærri brugghús einkum á landsbyggðinni.
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ÁTVR telur efiii frumvarpsins ekki í samræmi við framangreind markmið og tillögu um
fyrirkomulag sölu á framleiðslustað hvort tveggja óskýr og alltof víðtæk. Á meðal þess sem
þarfhist frekari skoðunar er skilgreining þeirrar vöru sem undanþiggja ætti einkasölunni, magn

þess áfengis sem selja mætti á framleiðslustað og skilgreining þeirra framleiðenda sem
undanþágunni er ætlað að ná yfir, m.a. til þess að fyrirbyggja sniðgöngu við heimildina. Að

auki þyrfti að huga vel að almennum skilyrðum leyfisveitinga, s.s. varðandi sjálfstæði

framleiðenda, sölutíma, afmörkun sölustaða, eftirlit, öryggiskröfur og fleira af þeim toga. Þá
blasir að mati ÁTVR við að skoða þurfi samkeppnissjónarmið sérstaklega í þessu samhengi.

Þrátt fyrir að markmið framvarpsins sé að styðja „minni brugghús einkum á landsbyggðinni“
er í frumvarpinu er ekki að finna nákvæma skilgreiningu á hugtakinu „framleiðslustaður4‘. Gæti

„framleiðslustaður“ því allt eins verið öldurhús eða stórmarkaður á höfuðborgarsvæðinu en það
er einmitt þróunin sem orðið hefur í Finnlandi. Frumvarpið opnar möguleika fyrir sniðgöngu
sem að mati ÁTVR yrði án efa nýtt til fulls. Hugtakið „framleiðsla“ er heldur ekki skilgreint og
því ósvarað hvort t.d. blöndun eða átöppun myndi teljast til „framleiðslu“ í skilningi

frumvarpsins.
Eitt af fáum skilyrðum sem sett eru fyrir útgáfti leyfis til sölu á framleiðslustað er að viðkomandi

framleiðandi framleiði minna en 500.000 lítra af áfengi á ári. ÁTVR benti í fyrri umsögn á að
ótækt sé að heimfæra hámarksframleiðslu í lítrum sem notast er við í Finnlandi og lagt hefiir
verið til að notuð verði í Svíþjóð upp á íslenskan markað, enda um miklu fjölmennari ríki að

ræða. Þá er viðbúið að áfengisframleiðendur muni skipta framleiðslu sinni upp í minni einingar

til þess að falla undir hámarksframleiðsluna.

Þótt markmið frumvarpsins sé, eins og áður greinir, að styðja við „minni brugghús“ eða
handverksbrugghús, einkum á landsbyggðinni og þar með styðja við ferðamannaiðnað, er
ekkert skilyrði að fmna í frumvarpinu sjálfu sem vísar beint eða óbeint til þessara markmiða

annað framangreint hámark á ársframleiðslu. í þessu sambandi er áréttað að í Finnlandi verða

brugghúsin að vera óháð öðrum áfengisframleiðendum í lögfræðilegu og efnahagslegu tilliti,

stunda rekstur sinn aðskilið frá öðrum áfengisframleiðendum og áfengisframleiðsla þeirra má
ekki vera á grundvelli nytjaleyfis (e. license). Þá er sérstaklega tiltekið að leyfi til sölu beint frá
býli taki aðeins til sölu innanhúss á einum smásölustað og þar eða í næsta nágrenni þurfi

framleiðsla að fara fram. I sænsku skýrslunni eru sambærilegar takmarkanir lagðar til. Áréttað
er að framangreindar takmarkanir hafa í þessu löndum verið taldar nauðsynlegar til þess að

uppfylla skilyrði Evrópuréttar um undanþágu til reksturs ríkiseinkasölu með áfengi. Sömu
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lagasjónarmið eiga að öllu leyti við um undanþágu íslenskra ríkisins til reksturs ÁTVR á

grundvelli EES-samningsins.
Samkvæmt frumvarpinu gæti einstaklingur sem náð hefur 20 ára aldri keypt áfengi á
framleiðslustað. í öðrum norrænum ríkjum hefur verið lögð áhersla á að sala beint frá býli verði

byggja á röksemdum og sjónarmiðum um eflingu ferðamannaiðnaðar þar sem áherslan er á

heimsóknir ferðamanna og annarra á framleiðslustaðinn en ekki smásöluna sjálfa. í því

sambandi er t.d. lagt til í sænsku skýrslunni að aðeins þeim einstaklingum sem hafa farið í
fræðsluferð um framleiðslustaðinn sem greitt hefur verið fyrir eða hlýtt á fyrirlestur um

framleiðsluna verði heimilt að kaupa áfengi áframleiðslustað. I fyrirliggjandi frumvarpi er engin
slík skilyrði að fmna heldur mætti handhafi leyfis til söiu á framleiðslustað selja öllum sem náð

hafa tilskyldum aldri áfengi. Augljóst er að míkill meirihluti sölunnar yrði til víðskiptamanna
sem myndu koma á framleiðslustaðinn í þeim eina tilgangi að versla áfengi sem stæðist ekki
kröfur EES-réttarins til einkaleyfis ÁTVR eða reglur um bann við mismunun.

I frumvarpinu eru engar takmarkanir á því hversu mikið magn af áfengi hver kaupandi mætti

kaupa á framleiðslustað. Eina tölulega viðmið frumvarpsins er að handleyfi leyfisins mætti ekki
framleiða meira en 500.000 lítra á áfengi á almanaksári - sem gæti þess vegna allt verið selt á
framleiðslustað. Ef framleiðslumagnið er sett í samhengi við innlendan bjórmarkað þá var
heildarsala ÁTVR á áfengu öli undir 12% styrkleika á árinu 2021 samtals 20.121.905 lítri. Ef

allir núverandi aðilar í samtökum handverksbrugghúsa, sem eru um 25 talsins samkvæmt

heimasíðu samtakanna, myndu selja 500.000 lítra eigin framleiðslu í smásölu næmi heildarsala
þeirra 12.500.000 áfengislítrum, sem samsvarar rúmlega 60% af bjórsölu ÁTVR á árinu 2021.
Er því augljóst að frumvarpið felur ekki í sér „þrönga undanþágu“ frá ríkiseihkasölunni.

Lokaord
Það er mat ÁTVR að tillagan, sem frumvarp þetta mælir fyrir um, gangi í berhögg við þá

áfengisstefnu sem fylgt hefur verið hér á landi. Frumvarpið stenst ekki kröfur Evrópuréttar og
allar líkur á að fýrirkomulagið teljist magntakmörkun á innflutningi í skilningi 11. gr. EESsamningsins sem varla væri réttlætt á grundvelli 13. gr. hans. Eins gæti verið um brot á 16. gr.

Ebl. 303-1

samningsins að ræða. Að auki eru ókönnuð ýmis sjónarmiö, s.s. á sviði samkeppnisréttar.

íslensk stjórnvöld hafa fylgt norrænum ríkjunum Noregi, Fiimlandi og Svfþjóð að málum í
áfengismálum. Lýðheilsa og takmörkun áfengisneyslu er þar grunnstefnið sem byggir á rekstri
ríkiseinkasölu á áfengi. Frumvarp þetta felur í sér stefnubreytingu frá gildandi áfengisstefnu
sem myndi, verði frumvarpið að lögum, leiða til afnáms einkaleyfís ÁTVR til smásölu áfengis

hér á landi. í upphafi skyldi endinn skoða.

Fylgiskjöl:

Umsögn ÁTVR um frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum nr. 75/1998 (sala á
framleiðslustað), 504. mál 151. löggjafarþing. Dags. 4. mars 2021

Skýrsla unnin fyrir sænsku ríkisstjórnina, En möjlighet till smáskalig gárdsförsaljning av

alkoholdrycker SOU 2021:95, 2021.
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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum nr. 75/1998 (sala á

framleiðslustað), 504. mál 151. löggjafarþings.

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um
breytingu á áfengislögum nr. 75/1998 (sala á framleiðslustað), sem er 504. mál 151.

löggjafarþings, á þskj. nr. 850.
Með frumvarpinu er lagt til að veitt verði undanþága frá einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis
hér á landi og brugghúsum gert kleift að selja áfengt öl í smásölu á framleiðslustað í því skyni
að styðja við starfsemi minni áfengisframleiðenda og jafna samkeppnisstöðu þeirra við stærri

framleiðendur. Gerð er tillaga um að þeir handhafar áfengisframleiðsluleyfa, sem framleiða

minna en 500.000 áfengislítra á ári, geti með tilteknum skilyrðum fengið framleiðslusöluleyfí

sem nái til áfengs öls, gerjaðs úr möltuðu eða ómöltuðu korni, sem inniheldur ekki meira en

12% af hreinum vínanda. Frumvarpinu er ekki ætlað að hrófla við hlutverki Áfengis- og
tóbaksverslunar ríkisins, eftir því sem fram kemur í greinargerð með því. Þar segir jafnframt að
tilgangur frumvarpsins sé að styðja við smærri brugghús, sérstaklega á landsbyggðinni.

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að gera þau tölulegu viðmið sem frumvarpið byggir á
að sérstöku umfjöllunarefni, þ.e.a.s. að veita megi handhöfum framleiðsluleyfa sem framleiða

innan við 500.000 áfengislítra á ári heimild til þess að selja í smásölu öl, gerjað úr möltuðu
eða ómöltuðu korni, til og með 12% hámarksstyrkleika. Þetta eru sömu stærðir og byggt er á
í Finnlandi, en í greinargerð með fyrirliggjandi frumvarpi segir einmitt að við mótun tillagna

þess hafi sérstaklega verið horft til nýlegrar lagasetningar þar í landi. Rétt er að benda á að þegar

tilvitnuð lög voru sett á árinu 2017 töldu Finnar sig ekki geta veitt víðtækari undanþágu frá
einkarétti ríkisins til smásölu áfengis án þess að eiga á hættu að brjóta gegn Evrópurétti.

Nauðsynlegt er að undirstrika að útilokað er að álykta án frekari könnunar að sömu

viðmið geti gilt hér á landi án þess að farið verði á svig við kröfur Evrópuréttar. Ef stærð
brugghúsa er sett í samhengi við fjölda landsmanna jafngildir 500.000 lítra viðmið Finna, sem

eru ca. 5.550.000 talsins, rétt ríflega 31.000 lítra ársframleiðslu hér á landi, miðað við að fjöldi

Íslendinga sé ca. 345.000. Til þess að setja framleiðslumagnið í samhengi við stærð
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bjórmarkaðarins hér á landi skal jafnframt bent á að á árinu 2020 nam heildarsala á öli að

framangreindum styrkleika 20.581.691 lítrum í öllum vínbúðum ÁTVR. Eftir því sem fram
kemur í greinargerð með fyrirliggjandi frumvarpi eru á þriðja tug brugghúsa aðilar að
Samtökum íslenskra handverksbruggshúsa. Ef tuttugu þeirra myndu á einu ári selja allt að

500.000 lítra eigin framleiðslu í smásölu á grundvelli undanþáguheimildarinnar næmi
heildarsala þeirra allt að 10.000.000 áfengislítrum, sem samsvarar hátt í helmingi allrar bjórsölu
ÁTVR síðastliðið ár. Því getur varla talist um þrönga undanþágu frá ríkiseinkasölunni að ræða.

Að því er 12% styrkleikaviðmiðið varðar eru forsendur einnig gerólíkar hér og í Finnlandi. Í
Finnlandi takmarkast einkasala ríkisins við áfengi sem inniheldur að rúmmáli meira en

5,5% af hreinum vínanda á meðan allt áfengi fellur undir einkasöluna hér. Einkaaðilar,
framleiðendur og aðrir, geta þar fengið leyfi til smásölu áfengis sem inniheldur til og með 5,5%
af hreinum vínanda miðað við rúmmál. Sé miðað við sölutölur ÁTVR á árinu 2020 nam

heildarfjöldi seldra lítra af áfengu öli, gerjuðu úr möltuðu eða ómöltuðu korni, til og með 5,5%
að styrkleika 14.675.742 lítrum ,sem er ríflega 71% af heildarsölu öls í vínbúðunum. Það gefur

því auga leið að miðað við tillögur frumvarpsins myndi smásala áfengis á framleiðslustað

skarast verulega meira við einkasölu ríkisins hér á landi en á við um finnska
fyrirkomulagið. Þá verður að benda á að mun ítarlegri skorður eru settar varðandi
leyfisveitingar og eftirlit með áfengissölu framleiðenda í Finnlandi en gert er ráð fyrir í því

frumvarpi sem hér er til umfjöllunar. Nánar verður farið yfir framangreinda þætti síðar í
umsögninni.

Þrátt fyrir að fyrirliggjandi frumvarp láti e.t.v. lítið yfir sér við fyrstu sýn yrði höggvið stórt
skarð í rótgróna einkasölu íslenska ríkisins á áfengi með því að heimila hér hagnaðardrifna

smásölu áfengra drykkja. Með þeirri undanþágu sem frumvarpið gerir ráð fyrir myndu
forsendur fyrir rekstri ÁTVR að öllum líkindum bresta. Til þess að gera langa sögu stutta er

áfengissala beint frá býli afar flókið lögfræðilegt viðfangsefni og svigrúm til þess að heimila

áfengisframleiðendum smásölu áfengis á framleiðslustað að öllum líkindum mjög þröngt. Þó er
rétt að taka fram að slíkt fyrirkomulag er ekki endilega útilokað. ÁTVR telur hins vegar

nauðsynlegt að stjórnvöld ráðist ekki í svo afdrifamiklar lagabreytingar nema að vel ígrunduðu
máli. Kjósi löggjafinn að heimila sölu áfengis á framleiðslustað þarf að gæta þess vandlega að

útfærsla fyrirkomulagsins byggi á traustum lögfræðilegum grunni og mun ítarlegri greiningu á

aðstæðum og afleiðingum en fyrirliggjandi frumvarp byggir á. Í því samhengi þurfa
lýðheilsusjónarmið að vera í algjörum forgrunni.
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Evrópuréttur setur ríkiseinkasölum strangar skorður sem gæta þarf að. Líklegt er að
lagabreytingar um undanþágu frá einkarétti íslenska ríkisins til smásölu áfengis þyrfti að

tilkynna til Eftirlitsstofnunar EFTA, enda má ætla að opnun nýrrar leiðar til smásölu áfengis

sem aðeins næði til innlendrar framleiðslu hefði neikvæð áhrif á frjálst vöruflæði og viðskipti
milli aðildarríkja EES - því meiri eftir því sem umfang undanþágunnar frá einkasölunni væri.

Þá telur ÁTVR að á meðal þess sem þarfnist frekari skoðunar sé nánari skilgreining þeirrar vöru
sem undanþiggja ætti einkasölunni, magn þess áfengis sem selja mætti á framleiðslustað og

skilgreining þeirra framleiðenda sem undanþágunni er ætlað að ná yfir, m.a. til þess að
fyrirbyggja sniðgöngu við heimildina. Að auki þyrfti að huga vel að almennum skilyrðum

leyfísveitinga, s.s. varðandi sjálfstæði framleiðenda, sölutíma, afmörkun sölustaða, eftirlit,
öryggiskröfur og fleira af þeim toga. Þá blasir að mati Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins við
að skoða þurfi samkeppnissjónarmið í þessu samhengi. Í þessari umsögn verður leitast við að

varpa ljósi á suma þessa þætti en umfjöllunin er langt í frá tæmandi.
Í inngangsorðum frumvarpsins er fullyrt að í nágrannalöndum Íslands sé smærri brugghúsum

almennt heimilt að selja áfengi öl í smásölu, þó með mismunandi takmörkunum. Þetta er rangt,
eða í það minnsta mikil einföldun, og því óhjákvæmilegt að rekja í umsögn þessari í
meginatriðum helstu reglur sem þar gilda um umfang ríkiseinkasölu með áfengi, þær

undanþágur sem gerðar eru vegna smásölu á framleiðslustað og forsendur fyrir þeim. Eigin

smásala áfengisframleiðenda, eða sala beint frá býli, hefur verið talsvert í deiglunni hjá

nágrannaþjóðunum undanfarin ár og vandaðar og ítarlegar greiningar verið gerðar á

réttarumhverfinu. Greinargerð þessari fylgja hlekkir á áfengislöggjöf Noregs, Svíþjóðar og
Finnlands, frumvarp til breytinga á norsku áfengislögunum frá árinu 2016, frumvarp til nýrra

áfengislaga í Finnlandi frá 2017, tengill á úttektina E0S-rettslig vurdering av om salg av

alkoholfra nisjeprodusenter kan tillates uten á svekke dagens monopolordning, sem unnin var
fyrir norsk stjórnvöld árið 2014 og ítarleg rannsókn sem sænsk stjórnvöld létu framkvæma á
árinu 2010 um sölu beint frá býli, Gárdsförsáljning. Auk þess fylgir hlekkur á beiðni sænsku
ríkisstjórnarinnar frá því í nóvember 2020 um ítarlega greiningu á forsendum fyrir smásölu

áfengis á framleiðslustað, Gárdsförsáljning av alkoholhaltiga drycker. Loks fylgja hlekkir á
tvo dóma Evrópudómstólsins. Annars vegar í máli nr. C-198/14, Visnapuu, frá 12. nóvember

2015 og hins vegar í máli C-189/95, Franzén, sem kveðinn var upp 23. október 1997. Vísað er
til þessara gagna til fyllingar umfjöllun í greinargerð þessari, sem skiptist í eftirfarandi þætti:
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I.

Tilefni og nauðsyn lagasetningar

Fyrir liggur að nauðsyn kallar ekki á þær lagabreytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu sem
hér er til umfjöllunar. Tilefni þeirra er hins vegar fjölgun smærri brugghúsa og aukinn áhugi á

innlendri áfengisframleiðslu, einkum á því sem kalla má handverksöl. Í frumvarpinu er rakin
stofnun Samtaka íslenskra handverksbrugghúsa á árinu 2018 og vísað til þess að ferðamennska

hafi síðustu ár byggst upp í kringum smærri brugghús, sem eigi sérstaklega við á landbyggðinni.

Frumvarpið styðji því við þá stefnu stjórnvalda að efla atvinnustarfsemi á landsbyggðinni.
Borið hafi á því að smærri brugghús hafi átt erfitt með að fá vörur sínar seldar í verslunum
ÁTVR og frumvarpinu sé ætlað að auðvelda þessum aðilum að nálgast neytendur. Þannig sé

leitast við að jafna samkeppnisstöðu þeirra við stærri áfengisframleiðendur. ÁTVR telur rétt að
benda á að allir áfengisframleiðendur og -birgjar hafa jafna möguleika á að koma vörum í sölu

í vínbúðunum. Dreifing vöru ræðst af söluframlegð en söluferlið er nákvæmlega útlistað í
reglugerð

nr.

1106/2015,

um

innkaup

vöruval,

og

dreifingu

á

ÁTVR

áfengi

(vöruvalsreglugerð). Framleiðslumagn getur þó vissulega haft áhrif og takmarkaðar heimildir

eru til þess að rýmka til fyrir sölu handverksöls í nærumhverfi framleiðenda þess, eins og kallað
hefur

verið

eftir.

Þó

getur

ÁTVR

ákveðið
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á

grundvelli

heimildar

í

27.

gr.

vöruvalsreglugerðarinnar

að

tilteknar

vínbúðir

hafi

staðbundið

vöruúrval

umfram

grunnvöruúrval vegna staðbundinnar eftirspurnar eftir ákveðnum vörum. Þessi heimild getur
t.a.m. nýst smærri brugghúsum með framleiðslu á landsbyggðinni.

Umræða um það hvort og með hvaða hætti mætti koma til móts við framangreind sjónarmið
smærri brugghúsa, einkum utan helstu þéttbýlissvæða, er ekki ný af nálinni og engan veginn
bundin við Ísland. Allar nágrannaþjóðir okkar sem búa við fyrirkomulag ríkiseinkasölu á áfengi

hafa fengist við sama úrlausnarefni á síðasta áratug, eins og áður segir. Það er að mati ÁTVR

mikilvægt að leitað sé í reynslubrunn þeirra ef útfæra á heimild til smásölu áfengis á
framleiðslustað - en um leið þarf að huga vandlega að þeim þáttum sem greina einkasölur
þessara ríkja að og hafa afgerandi áhrif á svigrúm til sölu beint frá býli.

II.

Umfang ríkiseinkasölu

Einkaréttur ríkisins til smásölu áfengis hefur um langt skeið verið hornsteinn íslenskrar
áfengisstefnu. Sama gildir um nágrannalöndin Noreg, Svíþjóð og Finnland. Að gildandi lögum

er kveðið á um einkaréttinn í 10. gr. áfengislaga nr. 75/1998, en þar segir að Áfengis- og

tóbaksverslun ríkisins hafi einkaleyfi til smásölu áfengis. Í 7. gr. laganna um verslun með áfengi
og tóbak er nánar tiltekið að einkaleyfi ÁTVR nái til þess að selja og afhenda áfengi í smásölu.

Einkaréttur Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins nær til alls áfengis, þ.e.a.s. hvers neysluhæfs
vökva sem í er að rúmmáli meira en 2,25% af hreinum vínanda, sbr. 1. mgr. 2. gr.
áfengislaganna. Efni þau sem sundur má leysa í vökva og hafa nefndan áfengisstyrkleika skal

fara með sem áfengan drykk. Til samanburðar er nauðsynlegt að benda á að einkasala norska

ríkisins, Vinmonopolet, tekur aðeins til áfengis sem í er að rúmmáli meira en 4,7% af hreinum
vínanda. Í Svíþjóð er öl, gerjað úr möltuðu eða ómöltuðu korni sem í er allt að 3,5% af hreinum

vínanda undanþegið einkasölu ríkisins í verslunum Systembolaget. Loks nær einkasala finnska

ríkisins, Alko, ekki til annarra áfengra drykkja en þeirra sem innihalda að rúmmáli meira en

5,5% af hreinum vínanda. Í þessum nágrannalöndum okkar hefur löggjafinn ákveðið að
lýðheilsusjónarmið kalli ekki á að smásala áfengis sem er að styrkleika undir framangreindum

mörkum skuli vera háð einkasölu ríkisins og bundin því aðhaldi sem slíku fyrirkomulagi fylgir.
Ótvírætt er að eigin smásala áfengisframleiðenda er í dag að öllu óheimil samkvæmt íslenskum

rétti. Tekið skal fram að áfengisframleiðendur, stórir sem smáir, geta hins vegar veitt áfengi á
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framleiðslustað að fengnu vínveitingaleyfi í samræmi við ákvæði laga nr. 85/2007, um
veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.

III.

Kröfur til rekstrar Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, útsölustaðir,

opnunartímar o.fl.
Starfsemi ÁTVR er markaður rammi í lögum nr. 86/2011 um verslun með áfengi og tóbak, sem
áður var getið, en þeim er samkvæmt markmiðsákvæði 2. gr. laganna m.a. ætlað að

•

skilgreina umgjörð um smásölu áfengis sem byggist á bættri lýðheilsu og samfélagslegri
ábyrgð,

•

takmarka og stýra aðgengi að áfengi og draga þannig úr skaðlegum áhrifum

áfengisneyslu og

•

vernda ungt fólk gegn neyslu áfengis og takmarka framboð á óæskilegum vörum.

Verðlagning á áfengi er fastákveðin í 9. gr., en vöruverð í verslunum ÁTVR skal vera það sama
alls staðar á landinu. Álagning á áfengi með 22% eða lægra hlutfall af vínanda að rúmmáli skal

vera 18% en álagning áfengis með meira en 22% hlutfall af vínanda að rúmmáli skal vera 12%.
Álagningin leggst á verð vöru að viðbættum öllum gjöldum nema virðisaukaskatti.

ÁTVR skal skv. 10. gr. áfengislaga og sömu lagagrein laganna um verslun með áfengi og tóbak
sækja um leyfi til rekstrar áfengisverslunar til sveitarstjórnar í viðkomandi sveitarfélagi.

Smásöluleyfi sem gefið er út vegna áfengissölu í fyrsta sinn gildir í eitt ár, sbr. 1. mgr. 10. gr.
áfengislaga. Ef leyfi er endurnýjað er gildistími þess ótímabundinn, sbr. þó afturköllun leyfis

skv. 24. gr., en leyfisveitandi skal afturkalla leyfi sem gefið er út samkvæmt áfengislögunum ef
leyfishafi fullnægir ekki lengur skilyrðum þeirra til að fá útgefið slíkt leyfi.

Áður en sveitarstjórn veitir leyfi til rekstrar áfengisútsölu skal hún skv. 11. gr. áfengislaganna

leita álits viðkomandi byggingar- og skipulagsnefndar. Sveitarstjórn skal rökstyðja niðurstöðu
sína og gera grein fyrir þeim sjónarmiðum sem henni réðu. Sveitarstjórn er heimilt að binda

veitingu leyfis til rekstrar útsölustaðar áfengis skilyrðum um staðsetningu verslunar,

afgreiðslutíma og önnur málefnaleg atriði. Loks skal sveitarstjórn tilkynna viðkomandi
sýslumanni um leyfi sem hún veitir til rekstrar áfengisútsölu og um þau skilyrði sem leyfið er

bundið.
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ÁTVR skal skv. 2. mgr. 10. gr. laganna um verslun með áfengi og tóbak og 1. mgr. 12.

áfengislaganna ábyrgjast fullnægjandi öryggis- og eftirlitsbúnað þess húsnæðis sem hýsa á

útsölustaðinn, afmörkun og aðgreiningu húsnæðis og rekstrar frá öðrum verslunarrekstri, sem
og hámarksafgreiðslutíma. Ráðherra hefur í 3. gr. reglugerðar nr. 177/1999 um smásölu og

veitingar áfengis kveðið á um að afgreiðslutími útsölustaða áfengis skuli aldrei vera lengri en

frá klukkan 8.00 til klukkan 23.00. Þá segir í 2. mgr. 12. gr. áfengislaga að áfengisútsölustaðir
skulu vera lokaðir á helgidögum þjóðkirkjunnar, sumardaginn fyrsta, 1. maí, 17. júní og fyrsta
mánudag í ágúst.
Verslanir ÁTVR eru nú fimmtíu talsins, auk vöruhúss þar sem pantanir úr vefverslun eru

afgreiddar. Þrettán vínbúðanna eru á höfuðborgarsvæðinu og 37 á landsbyggðinni. Á síðustu

tíu árum hefur vínbúðunum aðeins fjölgað um eina, sem er útibú ÁTVR á Kópaskeri.
Opnunartíminn er lengstur í verslununum á Dalvegi, Skeifunni og Skútuvogi: Kl. 10-20 frá
mánudegi til föstudags og kl. 11-18 á laugardögum. Allar verslanir ÁTVR eru lokaðar á
sunnudögum. Algengast er að opið sé milli kl. 11 og 18 mánudaga til fimmtudaga, kl. 11-19 á

föstudögum og kl. 11-16 eða 11-18 á laugardögum.
Eins og áður hefur komið fram ber ÁTVR að gæta að jafnræði við val á vöru og ákvörðun um

sölu og dreifingu áfengis, skv. 1. mgr. 11. gr. laganna um verslun með áfengi og tóbak. Í 2. mgr.
ákvæðisins er ÁTVR heimilað að hafna áfengi ef varan sjálf, umbúðir hennar eða
markaðssetning:

a. höfðar sérstaklega til barna eða ungmenna yngri en 20 ára, m.a. hvað varðar texta,

myndmál eða form,
b. sýnir börn eða ungmenni yngri en 20 ára,
c. gefur til kynna að áfengi auki líkamlega, andlega, félagslega eða kynferðislega getu,

d. gefur til kynna að áfengi hafi lækningaeiginleika,
e. felur í sér happdrætti, tilboð eða kaupauka,

f.

hvetur til óhóflegrar neyslu áfengis,

g. tengist aðstæðum þar sem neysla áfengis skapar slysahættu eða er refsiverð,
h. skírskotar eða hvetur til refsiverðrar háttsemi,

i.

skírskotar eða hvetur til neyslu ólöglegra ávana- og fíkniefna.

ÁTVR er skv. 3. mgr. ákvæðisins heimilt að hafna áfengi ef umbúðir þess líkjast svo annarri

vöru sem boðin er til sölu eða auglýst á almennum markaði hér á landi að neytendur geta ekki

auðveldlega greint á milli þeirra. Þá er ÁTVR heimilt að hafna áfengi sem inniheldur koffein
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og önnur örvandi efni, sbr. 4. mgr. 11. gr. Í samræmi við reglugerðarheimild 5. mgr. hefur

ráðherra sett reglugerð nr. 1106/2015 um vöruval, innkaup og dreifingu ÁTVR á áfengi, sem

vikið var að í kafla I.
Í 12. gr. laganna um verslun með áfengi og tóbak er gerð sú krafa að ÁTVR skuli veita
viðskiptavinum góða og vandaða þjónustu sem byggist á fagmennsku og hlutleysi. Veita skuli

viðskiptavinum ítarlegar upplýsingar um þá vöru sem er á boðstólum, allt eftir því sem

samrýmist lögunum, áfengislögum og öðrum lagafyrirmælum og reglum á hverjum tíma.
Upplýsingarnar eiga að fela í sér almenna fræðslu um áfengi, uppruna þess, meðferð og notkun.

Þá á ÁTVR að standa fyrir eða veita upplýsingar um mögulega skaðsemi vörunnar og þá áhættu
sem getur fylgt neyslu áfengis.
ÁTVR er gert að starfa með samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi og vinna gegn skaðlegri neyslu

áfengis, sbr. 1. mgr. 12. gr. laganna. Þegar ástæða er til að ætla að kaupandi hafi ekki náð aldri
til að kaupa áfengi samkvæmt áfengislögum skal ÁTVR skv. 2. mgr. ákvæðisins ávallt láta

hlutaðeigandi sanna aldur sinn með því að sýna skilríki með mynd eða á annan fullnægjandi
hátt. Samkvæmt 3. gr. er ÁTVR heimilt að neita að selja eða afhenda áfengi ef viðkomandi er
áberandi ölvaður.

Sérstakur stjórnsýslukafli er í lögunum um verslun með áfengi og tóbak, en í 1. mgr. 4. gr. er
áréttað að Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins sé sérstök stofnun undir stjórn fjármála- og
efnahagsráðherra. ÁTVR skal m.a. haga starfsemi sinni í samræmi við áfengislög og stefnu

stjórnvalda á hverjum tíma, sbr. 2. mgr. ákvæðisins. Starfsemin skal miðuð við að hún sé sem
hagkvæmust og afli tekna sem nægi til að greiða rekstrarkostnað og skila hæfilegum arði til

ríkissjóðs, m.a. með tilliti til þeirra eigna sem bundnar eru í rekstri ÁTVR, sbr. 3. mgr.
Kveðið er á um skipan forstjóra Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins í 5. gr. laganna, en ráðherra

skipar forstjóra ÁTVR til fimm ára í senn. Forstjórinn skal hafa lokið háskólaprófi sem nýtist
honum í starfi. Hann fer með stjórn stofnunarinnar, ber ábyrgð á daglegum rekstri og ræður
aðra starfsmenn. Hann ber ábyrgð á gerð ársskýrslu um rekstur og starfsemi ÁTVR og skal

kynna hana fyrir ráðherra árlega. Í 18. gr. reglugerðar um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins nr.
756/2011 er tekið fram að reikningsár sé almanaksárið. Um bókhald, gerð ársreiknings og

endurskoðun gilda lög nr. 145/1994, um bókhald, og eftir því sem við geta átt lög nr. 88/1997,
um fjárreiður ríkisins, og lög nr. 86/1997, um ríkisendurskoðun. Forstjóri ÁTVR staðfestir
ársreikning að lokinni endurskoðun.
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IV.

Forsendur Evrópuréttar fyrir ríkiseinkasölu

Lýðheilsusjónarmið eru grundvöllur heimildar norrænu ríkjanna Íslands, Noregs, Finnlands og
Svíþjóðar til starfrækslu ríkiseinkasölu með áfengi, en þessi ríki hafa ákveðið að þeim
lýðheilsumarkmiðum sem þau stefna að verði ekki náð með vægari hætti að því er snertir áfengi
af þeim styrkleika sem einkaréttur hvers ríkjanna tekur til. Áfengiseinkasalan hefur nokkrum
sinnum komið til kasta stofnana Evrópusamstarfsins. Af umfjöllun þessara aðila verður sú

ályktun dregin að einkasalan sé m.a. háð því að samkvæmni sé gætt í framkvæmd áfengisstefnu
hvers ríkis. Þá skulu aðildarríki gæta meðalhófs við val á leið að markmiðum sínum um

heilsuvernd og takmarka þannig áhrif á viðskipti innan evrópska efnahagssvæðisins. Þetta
kemur m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli C-189/95, Franzén, sem kveðinn var upp 23.

október 1997.
Ítrekað hefur verið bent á að með því heimila áfengissölu beint frá býli sé hætt við að litið yrði
svo á samkvæmnin væri rofin. Erfitt gæti reynst að réttlæta slíka sölu samhliða ríkiseinkasölu
með sams konar vörur; hvort tveggja út frá sjónarmiðum um samkvæmni og vegna banns

Evrópuréttar við mismunun. Þar koma til skoðunar annars vegar 11. gr., sbr. 13. gr. EESsamningsins og hins vegar 16. gr. samningsins og samsvarandi ákvæði Rómarsáttmálans.

Í 11. gr. EES-samningsins segir að magntakmarkanir á innflutningi, svo og allar ráðstafanir

sem hafa samsvarandi áhrif, séu bannaðar milli samningsaðila en í 13. gr. eru svo rakin þau

tilvik sem geta réttlætt undanþágu frá því banni. Þar segir að leggja megi á innflutning,
útflutning eða umflutning vara bönn eða höft sem réttlætast af almennu siðferði, allsherjarreglu,
almannaöryggi, vernd lífs og heilsu manna eða dýra eða gróðurvernd, vernd þjóðarverðmæta,

er hafa listrænt, sögulegt eða fornfræðilegt gildi, eða vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar og
viðskipta. Slík bönn eða höft megi þó ekki leiða til gerræðislegrar mismununar eða til þess að

duldar hömlur séu lagðar á viðskipti milli samningsaðila. Í Evrópuréttinum er litið svo á að
lagaákvæði einstakra aðildarríkja sem fela í sér takmarkanir á frjálsu vöruflæði skuli vera

hæfileg til þess að tryggja þá lögmætu hagsmuni sem þeim er ætlað að tryggja og ekki sé gengið

lengra en nauðsyn krefur.
Með 16. gr. EES-samningsins er aðildarríkjum gert að tryggja að ríkiseinkasölur geri engan
greinarmun milli ríkisborgara á svæðinu hvað varðar skilyrði til aðdráttar og markaðssetningar
vara.
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Evrópudómstóllinn fjallaði í fyrsta sinn um það hvort og þá að hvaða marki undanþága frá
ríkiseinkasölu áfengis til sölu á framleiðslustað gæti samræmst Evrópurétti þegar dæmt var í

máli C-198/14, Visnapuu, þann 12. nóvember 2015. Þar var undanþáguákvæði 2. mgr. 14. gr.
þágildandi finnskra áfengislaga nr. 1143/1994, sem heimilaði áfengisframleiðendum í þröngt

afmörkuðum tilvikum sölu á eigin vörum, á meðal þess sem dæmt var um. Þegar Finnar gengu
í ESB á árinu 1995 hafði áfengislöggjöf þeirra að geyma þrönga heimild fyrir framleiðendur til

smásölu áfengis á framleiðslustað. Rökin fyrir þessari undanþágu frá ríkiseinkasölunni voru
m.a. efling landbúnaðar og ferðaþjónustu, en heimildin takmarkaðist við gerjað áfengi að

styrkleika að hámarki 13%. Finnska velferðarráðuneytið hafði með heimild í lagaákvæðinu sett
þröng og ítarleg skilyrði fyrir leyfisveitingu á grundvelli undanþáguheimildarinnar. Krafa var
gerð um að áfengisframleiðslan tengdist atvinnuvegum landsbyggðarinnar og heimildin

takmarkaðist við gerjað ávaxta- og berjavín og hefðbundinn finnskan drykk sem á þarlendu

máli kallast sahti. Vín gerjað úr þrúgum og korni féll utan heimildarinnar. Mikilvægt er að
undirstrika að einkaréttur ríkisins og salan beint frá býli skaraðist þannig aðeins þegar um

var að ræða gerjað áfengi sem uppfyllti framangreind skilyrði ráðuneytisins og innihélt
að rúmmáli meira en 4,7% af hreinum vínanda til og með 13%. Smásala framleiðendanna

var ýmsum frekari skilyrðum háð. Hver framleiðandi mátti þannig að hámarki selja 100.000

lítra á ári, salan mátti ekki tengjast vínveitingastarfsemi, hana mátti aðeins stunda á tilteknum
tíma sólarhringsins, eftirlit var virkt o.s.frv.

ESB gerði ítrekað athugasemdir við finnska fyrirkomulagið á grundvelli meintrar mismununar
gagnvart innflytjendum sambærilegrar vöru. Þegar finnska þingið hugðist á árinu 2009 víkka

heimildina út þannig að hún tæki einnig til tiltekinna tegunda áfengis upp að 22% styrkleika
vínanda miðað við rúmmál lét framkvæmdastjórnin í ljós þá afstöðu sína að lagabreytingin

stríddi gegn Evrópurétti og reglum um frjálst vöruflæði þar sem heimildinni væri einungis ætlað
að ná til innlendrar framleiðsluvöru en ekki sambærilegrar vöru frá öðrum aðildarríkjum. Finnar

féllu í kjölfarið frá fyrirhugaðri útvíkkun undanþágunnar frá smásölueinkaleyfi ríkisins.
Í dómi Evrópudómstólsins í Visnapuu málinu, var mál sem rekið var fyrir áfrýjunardómstólnum

í Helsinki, Helsingfors hovratt, tekið til forúrskurðar. Í umfjöllun Evrópudómstólsins um

smásölu áfengisframleiðenda á framleiðslustað var m.a bent á að fyrirkomulagið sem að framan
var lýst útilokaði framleiðendur frá öðrum aðildarríkjum og væri þannig til þess fallið að hygla
innlendum framleiðendum þeirrar vöru sem heimildin næði til á kostnað framleiðenda annarra

aðildarríkja. Fyrir hendi kynnu þó að vera réttlætingarástæður skv. 36. gr. Rómarsáttmálans,
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sem er hliðstæð ákvæði 13. gr. EES-samningsins. Finnska ríkisstjórnin vísaði til þess í
málflutningi sínum fyrir Evrópudómstólnum að fyrirkomulag heimildarinnar til sölu beint frá
býli væri í samræmi við sjónarmið um allsherjarreglu og heilsuverndarsjónarmið, en réttlættist

auk þess af stuðningi við ferðaþjónustu. Undanþágan frá einkasölu ríkisins næði til takmarkaðs

fjölda áfengisframleiðenda sem notuðust við hefðbundnar aðferðir og handverk. Heimild þeirra

væri bundin við sölu á framleiðslustaðnum, en finnsk stjórnvöld gætu eðli máls samkvæmt ekki
heimilað aðilum með framleiðslu í öðrum aðildarríkjum sölu utan finnsks yfirráðasvæðis.
Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu í Visnapuu málinu að það væri í höndum

innlenda dómstólsins að meta á grundvelli aðstæðna í málinu, sérstaklega í ljósi takmarkaðs
umfangs undanþáguheimildarinnar og kröfunnar um hefðbundnar aðferðir og handverk við

framleiðsluna, hvort sjónarmiðum um allsherjarreglu og heilbrigðisvernd hefði verið beitt til
ólögmætrar mismununar gagnvart framleiðsluvörum annarra aðildarríkja og verndar innlendra

vara á þeirra kostnað.
Áfrýjunardómstóllinn í Vasa í Finnlandi, Vaasa hovratt, túlkaði í kjölfarið niðurstöðu

Evrópudómstólsins í dómi sem kveðinn var upp 25. maí 2016, VaaHo:2016:3. Málið sem þar
var til umfjöllunar laut fyrst og fremst að lögmæti rekstrar einkaaðila á vínklúbbi. Á meðal þess

sem kom í verkahring dómsins var að leggja mat á það hvort undanþága finnsku áfengislaganna
til áfengissölu beint frá býli fæli í sér mismunun í skilningi Evrópuréttarins. Niðurstaðan

dómstólsins var sú að áfengissala framleiðenda á grundvelli heimildarinnar væri smávægileg.
Við framleiðslu þeirra væri beitt hefðbundnum aðferðum og handverki og starfsemin væri

gjarnan tengd ferðaþjónustu. Heimildin hefði engin afgerandi áhrif á áfengismarkaðinn í
Finnlandi og fæli því ekki í sér duldar hömlur á viðskipti milli aðildarríkja.

Tekið var mið af framangreindri réttarframkvæmd þegar heimild finnskra áfengisframleiðenda
til sölu beint frá býli var útvíkkuð við gildistöku nýrra áfengislaga árið 2018, eins og nánar
verður rakið í kafla VII.

V.

Gildissvið EES-samningsins

Auk þeirra sjónarmiða sem að framan eru rakin skiptir máli við mat á svigrúmi íslenska ríkisins
til þess að heimila undanþágu frá einkasölu ríkisins á áfengi að gera greinarmun á þeim áfengu

drykkjum sem EES-samningurinn tekur til og því áfengi sem fellur utan við gildissvið hans.
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Ólíkt því sem á við innan ESB fellur aðeins það áfengi sem er sérstaklega getið í bókunum við
EES-samninginn undir gildissvið hans. Í bókun 3 er tiltekið það áfengi sem fellur undir
tollflokkana 22.03 (öl gert úr malti), 22.05 (vermút og annað vín úr nýjum þrúgum bragðbætt
með plöntum eða ilmefnum) og 22.08 (ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en

80% miðað við rúmmál; áfengir vökvar, líkjörar og aðrar áfengar drykkjarvörur). Áfengi sem

tilheyrir tollflokki 22.04 (vín úr nýjum þrúgum, einnig vín blönduð vínanda; þrúguþykkni
annað en í nr. 2009) fellur ekki beint undir gildissvið samningsins en skv. bókun 8 gildir 16. gr.

hans, þ.e. ákvæðið sem fjallar um skilyrði til starfrækslu ríkiseinkasölu, hins vegar um þennan
flokk áfengis. Áfengi í tollflokki 22.06 (aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín,

mjöður, hrísgrjónavín); blöndur gerjaðra drykkjarvara svo og blöndur gerjaðra drykkjarvara og
óáfengra drykkjarvara) fellur hins vegar alfarið utan við gildissvið samningsins.

VI.

Smásala áfengis á framleiðslustað í Noregi

Í norsku áfengislögunum, LOV-1989-06-02-27, Lovom omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

(alkoholloven), er áfengi skipað í þrjá flokka, sbr. ákvæði § 1-3. Í flokki 1 eru drykkir sem

innihalda frá 2,5% til og með 4,7% af hreinum vínanda miðað við rúmmál. Flokki 2 tilheyra
drykkir sem innihalda að rúmmáli meira en 4,7% en minna en 22% af hreinum vínanda. Í flokk

3 er svo skipað drykkjum sem í er 22% af hreinum vínanda miðað við rúmmál eða meira. Lögin
fylgja umsögninni. Einkaréttur norska ríkisins til smásölu áfengis nær til drykkja í flokkum 2
og 3, eins og fram hefur komið, en aðrir geta að uppfylltum almennum skilyrðum

áfengislaganna, s.s. varðandi bakgrunn fyrirsvarsmanna umsækjanda, opnunartíma, húsnæði,
eftirlit, öryggi o.s.frv., fengið leyfi úr hendi sveitarstjórnar til smásölu áfengra drykkja í flokki

1, þ.e.a.s. sem áfengis sem inniheldur til og með 4,7% af hreinum vínanda miðað við rúmmál.
Hér verður engin skörun við einkasölu ríkisins.
Áfengisframleiðendur í Noregi geta að tilteknum skilyrðum uppfylltum fengið leyfi til sölu
tiltekinna tegunda áfengis á framleiðslustað. Heimildin er miklum takmörkunum háð en hana

er að fínna í § 3-1b í norsku áfengislögunum. Leyfí til sölu áfengis beint frá býli má skv.

ákvæðinu að öllum skilyrðum uppfylltum veita:

•

Annars vegar til smásölu drykkja í flokki 1, þ.e. til sölu á áfengi sem fellur utan

einkaleyfis norska ríkisins. Þessi heimild kom inn í norsku áfengislögin árið 2012.

12

•

Hins vegar til smásölu framleiðenda tiltekinna drykkja í flokki 2 sem falla utan við

gildissvið EES-samningsins. Um afar þrönga heimild er að ræða sem veitt var haustið

2016.
Leyfisveitingin er í höndum sveitarstjórna, en auk þeirra skilyrða sem handhafar leyfa til sölu

áfengis í flokki 1, þ.e. áfengi að styrkleika 4,7% að rúmmáli og veikara, þurfa almennt að

uppfylla, hefur ákvæði § 1-7f að geyma tiltekin viðbótarskilyrði vegna smásölu framleiðenda.

Þannig þarf sala á eigin framleiðslu ávallt að fara fram á framleiðslustaðnum og framleiðslan
og salan að vera einkennandi eða „ utgj^re en del av stedets helhetlige karakter ogsalgstilbud“.

Þá mega vínveitingar og smásala ekki fara fram í sama rými, sbr. ákvæði § 3-1. og § 4-1.
Varðandi vörur í flokki 2, þ.e. áfengi sem inniheldur að rúmmáli meira en 4,7% en minna en

22% af hreinum vínanda, er hámarkssala hvers framleiðanda 15.000 lítrar á ári og heimild er
aðeins veitt til sölu áfengis sem fellur undir tollflokk 22.06 og er þar með utan gildissviðs

EES-samningsins. Hér er t.d. um að ræða eplavín, peruvín, mjöð og hrísgrjónavín, eins og
fram kom í umfjöllun í kafla V. Eins má ekki blanda í drykkina sterku áfengi, brennevin, eða
öðru áfengi sem ekki fellur undir tollflokk 22.06. Þá er skilyrði að einn þriðji einkennandi

innihaldsefna áfengisins skuli vera eigin framleiðsla.

Aðdragandann að útvíkkun heimildar til sölu áfengis á framleiðslustað til ákveðinna drykkja í

flokki 2 á árinu 2016 má rekja til stefnuyfirlýsingar sitjandi ríkisstjórnar Noregs frá því í október

2013, þar sem vilja var lýst til þess að heimila minni áfengisframleiðendum takmarkaða

smásölu á eigin afurðum, eða „Ápne for produktpr^ver og begrenset alkoholsalg direkte fra
nisjeprodusenter“. Á grundvelli stefhuyfirlýsingarinnar kallaði norska velferðarráðuneytið eftir

lögfræðilegri úttekt á því hvort Evrópuréttur gæfi svigrúm til þess að heimila slíka sölu á áfengi
sem félli undir smásölueinkarétt ríkisins, þ.e.a.s. með meira en 4,7% styrkleika, án þess að
veikja grundvöll einkasölunnar. Niðurstaða greiningarinnar, E0S-rettslig vurdering avom salg

av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten a svekke dagens monopolordning, sem fylgir
umsögn þessari var sú að svigrúmið ylti á því hvort áfengið félli undir gildissvið EES-

samningsins eða ekki. Allar líkur væru á því að fyrirkomulag sem heimilaði innlendum

framleiðendum smásölu á áfengi sem samningurinn tekur til fæli í sér ólögmæta mismunun og
bryti í bága við 11. grein hans um magntakmarkanir á innflutningi og/eða 16. gr. um skilyrði til

starfrækslu ríkiseinkasölu. Að því er varðaði áfengi utan við gildissvið samningsins væri hins

vegar að öllum líkindum svigrúm til þess að heimila sölu á framleiðslustað þó ekki væri hægt
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að útiloka að EFTA dómstóllinn kæmist að annarri niðurstöðu ef á reyndi. Því takmarkaðri sem
heimildin væri, þeim mun minni væru þó líkurnar á því.

Að auki var það niðurstaða úttektarinnar að smásala beint frá býli á áfengi sem annars er andlag

einkasölu ríkisins myndi draga úr samkvæmni í framkvæmd áfengisstefnu stjórnvalda og veikja
þar með grundvöll áfengiseinkasölunnar.

Frumvarp til þeirra laga sem útvíkkuðu heimildir framleiðenda til sölu áfengis á framleiðslustað
var byggt á framangreindum niðurstöðum lögfræðigreiningarinnar. Frumvarpið ásamt

lögskýringagögnum fylgir umsögn þessari. Þar er lögð rík áhersla á samkvæmni í framkvæmd

áfengisstefnu og lagt til grundvallar að heimild til sölu beint frá býli skuli ekki hafa áhrif á
einkasölu ríkisins.

V

II.

Smásala áfengis á framleiðslustað í Finnlandi

Ný áfengislög tóku gildi í Finnlandi árið 2018, Alkohollag (1102/2017). Lögin fylgja
umsögninni ásamt frumvarpi til laganna og ítarlegri greinargerð. Við gildistöku laganna var

heimild til smásölu áfengis á framleiðslustað útvíkkuð frá því sem áður var og lýst hefur verið
í kafla IV. Heimildin tekur nú einnig til handverksöls, hantverksöl, sem er ítarlega skilgreint í

lögunum. Þá er þar að finna önnur skilyrði sem heimild til sölu handverksöls beint frá býli. Við
mat á umfangi undanþágu fínnsku áfengislaganna frá einkarétti ríkisins til smásölu áfengis er

nauðsynlegt að hafa í huga að einkasalan nær einungis til áfengis sem inniheldur að rúmmáli
meira en 5,5% af hreinum vínanda. Innihaldi áfengi, þ.m.t. handverksöl 5,5% eða minna af

hreinum vínanda miðað við rúmmál verður engin skörun við ríkiseinkasöluna.

Óhjákvæmilegt er að gefa finnska fyrirkomulagi áfengissölu beint frá býli sérstakan
gaum, enda er margt tekið hrátt upp þaðan í frumvarpið sem hér er til umfjöllunar -þrátt

fyrir gjörólíkar og ósamanburðarhæfar forsendur, hvort tveggja að því er markaðsstærð
og umfang ríkiseinkasölu varðar.

Í 15. tl. 3. gr. finnsku áfengislaganna segir að handverksöl sé áfengur drykkur sem inniheldur
að hámarki 12% af hreinum vínanda og sé framleiddur með gerjun úr möltuðu eða ómöltuðu

korni. Við framleiðsluna hafi ekki verið notast við önnur framleiðsluefni en korn af öðrum
plöntum, sykri, humlum og öðrum plöntuhlutum og kryddum sem felast í gerjuninni. Ölið þarf
að vera framleitt í brugghúsi
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•
•
•
•

sem í lögfræðilegu og efnahagslegu tilliti er óháð öðrum áfengisframleiðendum,
sem stundar rekstur sinn aðskilið frá öðrum áfengisframleiðendum,
sem framleiðir ekki á grundvelli nytjaleyfis (licens) og
sem framleiðir að hámarki 500.000 lítra af áfengi á hverju almanaksári.

Í 2. mgr. 15. gr. laganna kemur fram að leyfi til smásölu handverksöls taki til sölu innanhúss á

einum smásölustað. Leyfið sé veitt framleiðanda ölsins og gildi um smásölu á framleiðslustað,
þ.e.a.s. þar sem gerjun þess fer fram, eða í næsta nágrenni. Á smásölustaðnum megi einnig selja

áfengi sem inniheldur 5,5% eða minna af hreinum vínanda miðað við rúmmál, þ.e.a.s. er
undanþegið einkasölu finnska ríkisins.

Það skilyrði er einnig sett fyrir smásöluleyfi að leyfishafinn hafi gert ítarlega áætlun um eigið

eftirlit, sbr. 3. mgr. 15. gr. svo og 56. gr. finnsku áfengislaganna. Þá getur leyfisveitandi á
grundvelli 4. mgr. 15. gr. sett nánari skilyrði, s.s. um staðsetningu, eftirlit og öryggi. Áætlun

um innra eftirlit skal m.a. innihalda eftirfarandi:

•
•
•
•

Upplýsingar um leyfishafann.
Upplýsingar um starfsstöð leyfishafans.

Dagsetningu áætlunarinnar og dagsetningu samþykkis leyfisveitandans.
Upplýsingar um þá sem skulu 1) tilkynna um breytingar á áætluninni, 2) sjá um

tilkynningar og upplýsingar og afhenda leyfisveitanda þær og 3) innleiða og fylgja
áætluninni.

•
•
•

Hvernig gengið er úr skugga um hæfni starfsfólks.
Hvernig haldið er utan um skráningu menntunar og hæfni starfsfólks.
Hvernig leyfishafinn og þeir sem bera ábyrgð á áætluninni skuli fylgja því eftir að eigin
eftirliti tilskipunum til starfsfólks sé fylgt.

•
•
•
•
•

Greinargerð um lagerhald.
Greinargerð um skipulag smásölunnar og sjóðvélar.
Greinargerð og upplýsingar um þá sem ábyrgð bera á starfseminni.
Áætlun um eftirlit með áfengissölunni og skipulagi hennar.

Hvernig gengið er úr skugga um að reglum um hámarksafgreiðslutíma sé fylgt.

Leyfi til smásölu áfengis eru veitt einstaklingum og lögaðilum á grundvelli umsóknar, að

uppfylltum ítarlegum almennum skilyrðum sem lúta m.a. að því að umsækjandi skuli ekki vera

gjaldþrota og sé fær um að standa við efnahagslegar skuldbindingar sínar. Þannig geta
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skattskuldir t.d. staðið í vegi fyrir leyfisveitingu. Leyfisveitandi áskilur sér rétt til þess að leita
upplýsinga hjá öðrum yfirvöldum, s.s. lögreglu og skattyfirvöldum.

Leyfishafi ber ábyrgð á því að afgreiðslufólk sé ekki undir áhrifum áfengis eða annarra
vímugjafa. Á smásölustað skal ávallt vera starfsmaður sem náð hefur átján ára aldri. Þeir sem

náð hafa sextán ára aldri geta afgreitt áfengi í smásölu undir eftirliti sjálfráða starfsmanns.
Hámarksafgreiðslutími áfengis í smásölu er frá kl. 9 að morgni til kl. 9 að kvöldi og áfengi má

ekki selja þeim sem eru yngri en átján ára. Ekki má afgreiða þá sem eru augljóslega undir

áhrifum um áfengi í smásölu. Ekki má heldur selja þeim áfengi í smásölu sem grunur leikur á
um að ætli sér að kaupa fyrir ölvaðan einstakling eða einhvern undir lögaldri.
Bannað er að gefa magnafslátt á áfengi sem selt er í smásölu. Þannig er t.a.m. bannað að bjóða

tvær eða fleiri pakkningar af áfengi á niðursettu verði. Ýmsar takmarkanir gilda að auki um

markaðssetningu áfengis sem selt er beint frá býli sem og annars áfengis í smásölu.

Tilkynna þarf svæðisstofnun ef til stendur að taka á móti áfengispöntunum á Netinu. Vörur sem
þannig

eru

pantaðar

má

aðeins

afhenda

á

smásölustaðnum

á

hefðbundnum

hámarksopnunartíma.
Leyfishafa ber árlega að skila leyfisveitanda upplýsingum um sölu ársins.

V

III.

Smásala áfengisframleiðenda í Svíþjóð

Í Svíþjóð hefur umræða um það hvort heimila eigi áfengissölu beint frá býli verið áberandi

síðustu ár. Árið 2010 lét sænska þingið framkvæma ítarlega greiningu á því hvort raunhæft væri
og/eða æskilegt að heimila slíka starfsemi, sem væri einkum réttlætt út frá sjónarmiðum um
eflingu landsbyggðarinnar og ferðamennsku. Skilyrði var að undanþáguheimildin samræmdist

Evrópurétti og einkasölufyrirkomulaginu og hefði ekki neikvæð áhrif á lýðheilsu. Niðurstaða

þessarar greiningar, Gárdsförsaljmng, Statens Offentliga Utredningar, SOU 2010:98, sem
fylgir umsögn þessari var að til þess að sala beint frá býli gæti mögulega staðist skilyrði
Evrópuréttar þyrfti að heimila jafnt erlendum sem innlendum aðilum slíka starfsemi.
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Haustið 2012 ákvað þáverandi ríkisstjórn Svíþjóðar að láta af öllum fyrirætlunum um
áfengissölu beint frá býli, þar sem hún mat það svo að slíkt fyrirkomulag væri í andstöðu við

Evrópurétt og myndi grafa undan og ógna ríkiseinkasölunni. Smásala framleiðenda á áfengi
sem háð er einkarétti sænska ríkisins, þ.e.a.s. inniheldur að rúmmáli meira en 3,5% af

hreinum vínanda, hefur því ekki verið heimiluð í Svíþjóð.
Í kjölfar útvíkkunar finnsku heimildarinnar til áfengissölu á framleiðslustað árið 2018 ákvað

sænska ríkisstjórnin að tilefni væri til nýrrar úttektar á forsendum sölu beint frá býli. Því var
ákveðið á ríkisstjórnarfundi þann 12. nóvember 2020 að óska eftir ítarlegri greiningu, sem skila

á ekki seinna en 7. desember 2021. Grundvallarforsenda greiningarinnar er að ekki verði haggað
við einkarétti ríkisins til smásölu áfengis í verslunum Systembolaget. Beiðni ríkisstjórnarinnar

fylgir umsögn þessari. Greiningaraðilinn á m.a. að

•

gera úttekt á skilyrðum Evrópuréttar og gera tillögu um mögulegt fyrirkomulag eigin

smásölu áfengisframleiðenda,

•

leggja mat á það hvort smásala sem væri aðeins leyfð á landsbyggðinni, aðeins tæki til

sænskra

áfengisframleiðenda

eða

einungis

til

handverksframleiðslu

smærri

framleiðenda gæti staðist kröfur Evrópuréttarins,

•

leggja mat á það hvort binda þurfi sölustarfsemina við einn framleiðslustað eða einn
ræktunarstað og hvort nauðsynlegt sé að heimila netsölu samhliða eða heimsendingu

áfengis,

•
•

skila tillögum um form eftirlits, opnunartíma og verðlagningu,
greina þær efnahagslegu afleiðingar sem vænta má fyrir atvinnulífið, landsbyggðina og
smærri atvinnustarfsemi,

•
•

greina hugsanleg áhrif á lýðheilsu,

skila nauðsynlegum lagafrumvörpum.

Beiðni sænsku ríkisstjórnarinnar hefur að geyma ítarlega lýsingu á aðdraganda hennar og

forsendum, viðskiptalegs eðlis og lýðheilsusjónarmiðum, auk nánari útlistunar á þeim þáttum

sem greina á.

IX.

Tölulegar upplýsingar

Heildarmagn áfengra drykkja sem seldir voru í vínbúðum ÁTVR á árinu 2020 var 26.810.077

lítrar. Þar af seldust 20.581.691 lítrar af öli, gerjuðu úr möltuðu eða ómöltuðu korni, til og
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með 12% styrkleika. Þar af seldust 14.675.742 lítrar af öli, gerjuðu úr möltuðu eða ómöltuðu

korni, með 5,5% eða minna af hreinum vínanda miðað við rúmmál.

Þannig nam sala á öli til og með 12% styrkleika 77% af heildarsölu ÁTVR á öllu áfengi í lítrum
talið. Sala á öli 5,5% og vægara að áfengisinnihaldi nam 55% af heildarsölunni en 71% af sölu

á öli, gerjuðu úr möltuðu eða ómöltuðu korni, að rúmmáli ekki meira en 12% af hreinum
vínanda. Lausleg skoðun á áfengissölu framleiðenda sem eiga aðild að Samtökum íslenskra

handverksbrugghúsa í verslunum ÁTVR bendir til þess að sala þeirra skiptist með hliðstæðum

hætti eftir styrkleika.
Ástæðan fyrir því að öl er hér greint í þessa tvo flokka er tilvísun frumvarpsins í finnsku

áfengislöggjöfina, þaðan sem magnviðmiðin eru sótt. Þar á skörun eigin smásölu framleiðanda
á handverksölu aðeins skörun við ríkiseinkasöluna að því er varðar vörur með áfengisinnihald
meira en 5,5% að styrkleika til og með 12%, sem samsvarar einungis 29% af heildarsölu ÁTVR

á öli á síðastliðnu ári. Það liggur í augum uppi að umfang undanþágu frá einkarétti íslenska
ríkisins til smásölu áfengis yrði stórkostlega meira ef frumvarpið næði fram að ganga en

finnska fyrirkomulagið hefur í för með sér.
Þá er rétt að ítreka að 500.000 lítra magntakmörkun frumvarpsins, sem er einnig yfirfærð beint

úr finnsku áfengislögunum, hefði allt aðra og miklu meiri þýðingu fyrir áfengismarkaðinn hér
en í Finnlandi. Svo notað sé nærtækt og raunhæft viðmið, þá búa ríflega sextánfalt fleiri í

Finnlandi en á Íslandi og stærð markaðarins líklega eftir því.
Áhugavert er að skoða 500.000 lítra magnviðmiðið í samhengi við fimm mest seldu
bjórtegundirnar í vínbúðum ÁTVR á síðasta ári:

Viking

1.793.965 lítrar

Gull Lite

1.177.958 lítrar

Tuborg Classic

1.159.995 lítrar

Stella Artois

1.136.359 lítrar

Viking Lager

1.082.905 lítrar
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Óljóst er hversu margir handverksölsframleiðendur uppfylla 500.000 lítra takmörkun

fyrirliggjandi frumvarps. Upplýsingum um það er hvergi safnað saman eða haldið til haga. Í
greinargerð með frumvarpinu virðist gengið út frá því að framleiðendurnir gætu verið á þriðja
tug. Ef miðað er við að tuttuguogfimm uppfylltu skilyrðin og hver þeirra gæti selt allt að

500.000 lítra hver gæti samanlögð sala þeirra numið allt að 12.500.000 lítrum af öli á
almanaksári. Að því gefnu að smásala á framleiðslustað leiði ekki til aukinnar áfengissölu

samsvarar þessi sala allt að 61% af heildarsölu ÁTVR á öli með áfengisinnihald til og með

12%. Miðað við þessar forsendur gæti salan beint frá býli verið allt að 47% af heildarsölu
ÁTVR á áfengi. Undanþágan sem tillaga frumvarpsins gerir ráð fyrir frá einkarétti ríkisins er

því allt annað en þröng.

X.

Einstök atriði frumvarpsins

Hér verða rakin nokkur sjónarmið og spurningar sem einstök atriði frumvarpsins vekja. Að mati
ÁTVR er ómögulegt að gera fullnægjandi grein fyrir flestum þeirra nema með mikilli yfirlegu,
úttekt og greiningarvinnu.

1. Skilgreining þess áfengis sem selja má
Samkvæmt frumvarpinu er lagt til að selja megi áfengt öl, gerjað úr möltuðu eða ómöltuðu
korni, sem er að rúmmáli ekki meira en 12% af hreinum vínanda. Eina magnviðmið
frumvarpsins er 500.000 lítrar, sem gefur til kynna að hver framleiðandi mætti selja alla

framleiðslu sína, allt að 500.000 lítrum hver, í smásölu á framleiðslustað. Til samanburðar er

skilgreining finnsku áfengislaganna þrengri. Þar miðar undanþágan frá einkasölunni við
handverksöl, sem er skilgreint sem áfengur drykkur sem inniheldur að hámarki 12% af hreinum

vínanda og sé framleiddur með gerjun úr möltuðu eða ómöltuðu korni. Við framleiðsluna má

ekki notast við önnur framleiðsluefni en korn af öðrum plöntum, sykri, humlum og öðrum
plöntuhlutum og kryddum sem felast í gerjuninni.

2. Skilgreining framleiðenda og framleiðslustaðar, hætta á sniðgöngu o.fl.

Umfang skiptir meginmáli þegar formuð er undanþága frá einkarétti ríkisins til smásölu áfengis.
Þess vegna verður m.a. að vera hægt að leggja með nokkurri nákvæmni mat á þann fjölda
brugghúsa sem undanþágan tæki til. Í fyrirliggjandi frumvarpi er gengið út frá því að

handhöfum framleiðsluleyfis sem framleiða minna en 500.000 lítra af áfengi á ári verði
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heimilað að selja tilteknar tegundir áfengis beint frá býli. Í greinargerð með frumvarpinu segir
að í Samtökum íslenskra handverksbrugghúsa séu á þriðja tug framleiðenda og ítrekað er tekið

fram að smásala á grundvelli undanþágunnar verði að miklu leyti bundin við ferðaþjónustu.

Samfélagsleg áhrif verði þannig óveruleg. Hvergi liggur hins vegar fyrir hversu mörg brugghús
framleiða minna en 500.000 áfengislítra á ári. Þessar upplýsingar koma ekki fram í frumvarpinu
og eru raunar hvergi aðgengilegar. Enginn opinber aðili heldur utan um þessar magntölur.

Þannig er vandséð hvernig framfylgja ætti ákvæðum frumvarpsins og ómögulegt er að gera sér
grein fyrir áhrifum þess.
Þar sem engar upplýsingar eru til um fjölda þeirra áfengisframleiðenda sem myndu falla undir

undanþáguákvæði frumvarpsins liggur heldur ekkert fyrir um raunverulega skiptingu þeirra
milli höfuðborgar og landsbyggðar eða tengsl þeirra við ferðaþjónustu.

Í frumvarpinu er framleiðslusöluleyfí ekki skilyrt við sjálfstæði hvers áfengisframleiðanda eða

tiltekinn fjölda sölustaða fyrir hvern og einn. Þannig hlýtur að vera mjög hætt við því að stærri
brugghús sem uppfylla ekki magntakmörk skipti framleiðslu sinni einfaldlega upp þannig að
hver eining falli undir undanþáguna. Eins er ekkert sem kemur í veg fyrir að hvert og eitt

brugghús skipti framleiðslu sinni upp þannig að framleiðslustaðir og þar með smásölustaðir
þess yrðu fleiri en einn.

Ekkert í frumvarpinu kemur heldur í veg fyrir að meginfjöldi smásölustaða verði á

höfuðborgarsvæðinu, jafnvel inni í verslunarmiðstöðvum eða í næsta nágrenni við sölustaði
ÁTVR. Ómögulegt er að segja til um fjölda þeirra sem myndu njóta undanþágunnar frá
einkasölunni. Smásölustöðum áfengis gæti allt eins fjölgað um þrjátíu á einu bretti, úr fimmtíu

í áttatíu!

Hér er til samanburðar gagnlegt að rifja upp skilgreiningu finnsku áfengislaganna á þeim

brugghúsum sem geta notið heimildar til smásölu á framleiðslustað til viðbótar skilyrðinu um

500.000 áfengislítra hámarksframleiðslu á hverju almanaksári, sem er varla tækt hér á landi.
Brugghúsin þurfa að vera óháð öðrum áfengisframleiðendum í lögfræðilegu og efnahagslegu

tilliti, stunda rekstur sinn aðskilið frá öðrum áfengisframleiðendum og áfengisframleiðsla þeirra
má ekki vera á grundvelli nytjaleyfis (licens). Þá er sérstaklega tiltekið að leyfi til sölu beint frá

býli taki aðeins til sölu innanhúss á einum smásölustað og þar eða í næsta nágrenni þurfi
framleiðsla handverksölsins, þ.e.a.s. gerjun þess, að fara fram.
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3. Samkeppnissjónarmið, verðlagning o.fl.
Undanþága frá einkasölufyrirkomulagi ÁTVR vekur upp fjölda spurninga varðandi

samkeppnisstöðu, sem verða áleitnari eftir því sem undanþágan verður víðtækari. Í greinargerð
með frumvarpinu segir að því sé ætlað að jafna stöðu smærri brugghúsa og þeirra stærri að því

er varðar möguleika á að koma vörum sínum í smásölu. Hætt er við að stærri
áfengisframleiðendur telji illa að sér vegið ef heimild til sölu á framleiðslustað verður jafn rúm
og frumvarpið gerir ráð fyrir. Með því er opnað á stórtæka möguleika til smásölu fyrir suma

innlenda framleiðendur en ekki aðra. Hætt er við að þeir myndu bregðast við með því að skipta
framleiðslu sinni upp í minni einingar til þess að eiga kost á því að njóta sömu undanþágu. Þá
hljóta áfengisinnflytjendur að gera athugasemdir við fyrirkomulagið, enda gefur það þeim

engan kost á að fjölga smásölukostum fyrir sambærilega erlenda drykki.

Áður hafa verið nefndar þær ströngu skorður sem Evrópurétturinn setur ef víkja á frá

ríkiseinkasölum sem reknar eru í skjóli lýðheilsusjónarmiða.
Ennfremur vakna fjöldamargar spurningar um þá stöðu sem upp væri komin ef einkasala

ríkisins væri komin í samkeppni við einkaaðila að því er snertir ríflega 71% vöruúrvals
vínbúðanna. Eins og þegar hefur verið rakið er álagning ÁTVR á áfengi lögákveðin, en skv. 9.
gr. laganna um verslun með áfengi og tóbak skal áfengisverð vera eins um land allt. Álagning

á öl að 12% styrkleika eða minna er 18% og leggst á verð vöru að viðbættum öllum gjöldum
nema virðisaukaskatti. Hvernig verður með verðlagningu einkaaðilanna sem myndu að stórum
hluta keppast um sömu viðskiptavinina? Væri þeim frjálst að bjóða áfengi á tilboði, veita

magnafslátt o.s.frv. Ákveðinn „ómöguleiki“ felst í því að birgjar ákveði verðið í vínbúðunum
og geti á sama tíma boðið lægra verð eða verið með tilboð í sínum eigin verslunum. Rétt er að

benda á að í Finnlandi eru magntilboð bönnuð.
Með því að veita einstaklingum og lögaðilum rétt á að smásölu eigin framleiðslu myndi blasa
við alveg nýr veruleiki, þar sem í fyrsta skipti væri vikið af þekktri braut ríkiseinkasölu og

einkahagsmunum hleypt að.

4. Lýðheilsusjónarmið og samfélagsleg ábyrgð
Rekstur ríkiseinkasölu með áfengi hefur verið einn viðamesti þáttur íslenskrar áfengisstefnu um

áratuga skeið. Í greinagerð með frumvarpinu um smásölu á framleiðslustað er undirstrikað að
því sé ekki ætlað að hrófla við hlutverki Áfengis- og tóbaksverslunar ríksins. Þá segir að
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frumvarpið feli ekki í sér tillögur um breytingu á áfengisstefnu, áherslum í lýðheilsumálum eða

tekjuöflunarkerfi ríkisins á þessu sviði. Efni frumvarpsins er því miður í andstöðu við þessar
staðhæfingar. Eins og rakið hefur verið er umfang undanþágunnar svo mikið að hún er til þess

fallin að kollvarpa þeirri áfengisstefnu sem hér hefur verið rekin og almennt er álitið að hafi
skilað góðum árangri.
Með einkasölu ríkisins hefur löggjafinn smíðað ramma utan um smásölu áfengis sem byggist á

bættri lýðheilsu og samfélagslegri ábyrgð. Þess sér víða stað í lögunum um verslun með áfengi
og tóbak hvaða hlutverki ÁTVR er falið að gegna í því skyni að ná þessum markmiðum eins
og nánar var rakið í kafla III, eins og kristallast í 9. gr. þar sem segir að ÁTVR skuli starfa með

samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi og vinna gegn skaðlegri neyslu áfengis.
Í 6. kafla fyrirliggjandi frumvarps er það mat lagt á áhrif þess að smásala áfengis á

framleiðslustað muni hafi óveruleg samfélagsleg áhrif, enda sé ráðgert að smásala á grundvelli
framleiðslusöluleyfis verði að miklu leyti bundin við ferðaþjónustu. Tillaga frumvarpsins

gengur hins vegar mun lengra, eins og fram hefur komið.
Í frumvarpinu segir að því sé ekki ætlað að stuðla að aukinni neyslu heldur einungis að gera

brugghúsunum kleift að selja sína vöru, þó með skýrum takmörkunum. Þessi fyrirætlan

endurspeglast hins vegar ekki í tillögum frumvarpsins. Ef frumvarpið nær fram að ganga getur
útsölustöðum áfengis fjölgað umtalsvert á einu bretti og aðgengi að áfengi stóraukist, sem alla

jafna leiðir til aukinnar neyslu með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á lýðheilsu.

5.

Leyfisveiting og eftirlit

Loks telur ÁTVR að huga þyrfti að því hvort ekki væri tilefni til að setja frekari almenn skilyrði

fyrir leyfisveitingum og auka eftirlit með því að lagakröfur séu uppfylltar svo og skilyrði
leyfisveitingar. Í því sambandi vísast m.a. til finnska fyrirkomulagsins þar sem strangar kröfur

eru gerðar til umsækjenda sem eru m.a. fólgnar í gerð ítarlegrar áætlunar um eigið eftirlit sem
fylgt er eftir með árlegri skýrslugjöf. Þá þyrfti að öllum líkindum að kveða nánar á um

hámarkssölutíma, afmörkun sölustaða, ytra eftirlit, öryggiskröfur og fleira af þeim toga.
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XI.

Niðurstöður

ÁTVR undirstrikar að umsögn þessi felur ekki í sér tæmandi greiningu á afleiðingum þess nái
frumvarpið um smásölu áfengis á framleiðslustað fram að ganga heldur er hér einungis bent á

helstu þætti sem þarfnast að mati ÁTVR nánari skoðunar. Það skal tekið fram að ekki er útilokað

að hægt sé að forma góða og gilda undanþágu frá einkarétti ríkisins til smásölu áfengis til þess
að svara kalli um aukna möguleika minni brugghúsa, einkum á landsbyggðinni, til þess að koma

handverksbjórum sem framleiddir eru í takmörkuðu magni í smásölu. Það er þó mat ÁTVR að
tillagan sem frumvarp þetta mælir fyrir um sé alltof víðtæk og standist þannig t.a.m. ekki kröfur

Evrópuréttar. Allar líkur væru á að fyrirkomulagið teldist magntakmörkun á innflutningi í

skilningi 11. gr. EES-samningsins sem varla væri réttlætt á grundvelli 13. gr. hans. Eins gæti

verið um brot á 16. gr. samningsins að ræða. Að auki eru ókönnuð ýmis sjónarmið, s.s. á sviði
samkeppnisréttar, og nánar þyrfti að útfæra ýmsa þætti á grundvelli ítarlegrar úttektar og
greiningar. Má í því sambandi vísa til þeirrar úttektar sem nú er verið að vinna að beiðni sænsku
ríkisstj órnarinnar.

Reykjavík, 4. mars 2021,
Ívar J. Arndal

forstjóri ÁTVR
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Sammanfattning

Utredningens övergripande uppdrag har varit att utreda om och i sa
fall hur gardsförsaljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige,
under förutsattning att Systembolagets monopol sakras.
Fragan om gardsförsaljning har utretts tidigare, senast ar 2010
(SOU 2010:98), utan att resultera i förandrad lagstiftning. Avgörande fragor för utredningen att besvara har varit vilket utrymme
som EU-ratten medger för att tillata gardsförsaljning med ett i övrigt
bevarat detaljhandelsmonopol, samt vilka eventuella folkhalsokonsekvenser som ett införande av gardsförsaljning skulle kunna innebara.

Bakgrund - detaljhandelsmonopolet och svensk
dryckestillverkning
I Sverige ar det enbart Systembolaget som far bedriva detaljhandel
med alkoholdrycker med en alkohalt som överstiger 2,25 volymprocent, med undantag för folköl. Begransningar i tillgang och tillganglighet genom aktiv prispolitik (alkoholskatten) och detaljhandelsmonopolet, har utgjort statens viktigaste verktyg för att minska de
alkoholrelaterade skadeverkningarna. Den restriktiva alkoholpolitiken har dock alltid behövt balanseras mot allmanhetens intresse av
att faktiskt fa tillgang till alkohol i ordnade former. Sedan 2011 ar
det exempelvis under vissa förutsattningar tillatet för den som tillverkar alkoholdrycker av ravaror som producerats pa den egna garden, att efter sarskilt tillstand erbjuda provsmakning, aven om tillverkaren saknar serveringstillstand.
Sedan 2010 har antalet tillverkare av alkoholdrycker i Sverige ökat
kraftigt. Vid utgangen av ar 2020 fanns det 792 företag som var inriktade pa tillverkning av alkoholdrycker i Sverige, jamfört med
90 tillverkare 2010. Öl ar den största kategorin med 581 tillverkare
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och den dryckeskategori som vuxit mest sedan 2010. Den nast största
kategorin ar spritdryck dar antalet tillverkare ocksa har ökat kraftigt
under de senaste aren. Ár 2020 fanns 86 tillverkare av spritdrycker i
Sverige. Tillverkare av cider var 2020 den tredje största kategorin
(68 tillverkare) följd av vintillverkare (57 tillverkare).
Den stora ökningen av antalet dryckestillverkare ar ett resultat av
att manga, mindre tillverkare har etablerat sig. Nio av tio svenska
tillverkare av alkoholdrycker har farre an fem anstallda, och de flesta
sysselsatter en till tva heltidstjanster. De tio största tillverkarna stod
för hela 93 procent av de svensktillverkade drycker som saldes pa
Systembolaget 2020. Den stora ökning i antalet alkoholtillverkare
har inte heller sammanfallit med att mangden alkohol som tillverkas
i Sverige har ökat, snarare tvart om.
Manga dryckestillverkare har besöksverksamhet i nagon form,
exempelvis rundvandringar, provsmakningar och servering. Samtidigt upplever manga tillverkare att de hammas av att inte kunna salja
sin produktion fran tillverkningsstallet. Flera dryckestillverkare har
för utredningen berattat om en frustration som de upplever hos besökare nar dessa informeras om att de inte kan köpa med sig nagon
dryck fran besöket. De ser gardsförsaljning som den ingrediens som
gör besöksupplevelsen komplett. Vid sidan av besöksverksamheten
anges ocksa gardsförsaljning vara ett viktigt verktyg för att framja
export och produktutveckling.
Samtidigt som manga tillverkare efterfragar en möjlighet till gardsförsaljning, finns en bred förankring för Systembolagets monopol.
Manga tillverkare har papekat att man inte stödjer införandet av gardsförsaljning om det sker pa bekostnad av detaljhandelsmonopolet.

EU-rattsliga förutsattningar för gardsförsaljning
Genom gardsförsaljning skulle svenska tillverkare av alkoholdrycker
ges tillgang till en försaljningskanal i Sverige som utlandsbaserade
tillverkare inte ges tillgang till. Detta vacker framför allt tva EUrattsliga fragor. Den ena ar om ett sadant gynnande av svenska tillverkare kan accepteras utifran de regler om icke-diskriminering som
galler inom EU (artiklarna 34 och 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssatt, FEUF). Den andra fragan ar om detta kan
förandra den EU-rattsliga bedömningen av Systembolagets detalj-
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handelsmonopol (nationella handelsmonopol pa varuomradet regleras, i detta hanseende, genom artikel 37 FEUF).

En restriktiv form av gardsförsaljning ar förenlig med EU:s regler
om fri varurörlighet

Utredningen bedömer att gardsförsaljning kan komma att ses som
ett handelshinder vid en EU-rattslig prövning. Det gar i och för sig
att argumentera för att gardsförsaljning ar konkurrensutjamnande
snarare an konkurrenssnedvridande eftersom det innebar att försaljning fran tillverkningsstallet tillats i Sverige pa samma satt som det
ar tillatet i de flesta andra lander. Trots det talar EU-domstolens
praxis, inte minst malet Visnapuu1 som rörde finska regler om bl.a.
gardsförsaljning, för att en sadan reglering kan anses diskriminerande och darmed ett handelshinder enligt artikel 34 FEUF. Utredningen har darför analyserat om och, i sa fall, under vilka förutsattningar som en sadan reglering kan rattfardigas med hanvisning
till artikel 36 FEUF.
Den svenska alkohollagstiftningens övergripande mal ar att
framja folkhalsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Skyddet för folkhalsan ar ett sadant syfte som
enligt artikel 36 FEUF kan rattfardiga handelshinder. En handelshindrande reglering kan dock bara rattfardigas med hanvisning till
skyddet för folkhalsan om atgarden ar proportionerlig och folkhalsoskyddet inte kan anses ha missbrukats och utnyttjats för att diskriminera varor fran andra medlemsstater eller för att indirekt
skydda vissa inhemska varor. Malet Visnapuu visar enligt utredningen att gardsförsaljning kan ga att förena med dessa villkor.
Regleringen behöver dock sakerstalla att gardsförsaljningen sker i
begransad omfattning och inte underminerar den restriktiva svenska
alkoholpolitiken genom att exempelvis riskera att markbart öka
alkoholkonsumtionen i Sverige. Gardsförsaljningen far inte heller
framsta som en godtycklig diskriminering av utlandsbaserade tillverkare av alkoholhaltiga drycker. Detta talar enligt utredningen för
en reglering som bygger pa utgangspunkten att starka besöksnaringen och som utgar fran att besöket pa tillverkningsstallet,
snarare an sjalva försaljningen, star i centrum vid gardsförsaljning.
1 Mal C-198/14 Valev Visnapuu.
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En restriktiv form av gardsförsaljning försvagar inte
detaljhandelsmonopolets stallning

För detaljhandelsmonopol finns en specialreglering i artikel 37
FEUF. Bestammelsen kraver inte att statliga handelsmonopol avskaffas, utan att dessa ska anpassas sa att de ar fullt ut icke-diskriminerande. Om gardsförsaljning införs ska regleringen som rör sadan
försaljning prövas mot artikel 34 och 36 FEUF, medan detaljhandelsmonopolet fortsatt ska prövas mot artikel 37 FEUF. Utredningen bedömer inte att gardsförsaljning enligt utredningens förslag
skulle medföra att Systembolagets detaljhandelsmonopol skulle
hamna i konflikt med kriterierna om icke-diskriminering i artikel 37
FEUF. Gardsförsaljning innebar dock ett avsteg fran den s.k. desintresseringsprincipen, dvs. att utesluta privata vinstintressen. Darför
behöver sarskilda begransningar införas för att hantera de ökade risker för folkhalsan som följer av att tillata privata vinstintressen i
detaljledet. Under förutsattning att detta sakerstalls, bör inte gardsförsaljning medföra att den svenska alkoholpolitiken framstar som
osystematisk eller osammanhangande.
Regeringen kommer ha möjlighet att föra en dialog med Europeiska kommissionen om förslagets förenlighet med EU-ratten innan
det kan antas. Áven om EU-domstolen skulle göra en annan bedömning an utredningen och i efterhand underkanna en införd ratt till
gardsförsaljning, betyder det inte heller att det svenska detaljhandelsmonopolet aventyras. I ett sadant fall skulle Sverige vara skyldig att
anpassa regleringen eller, om det skulle anses nödvandigt, slopa ratten
till gardsförsaljning. Sverige skulle daremot inte vara tvingat att
avskaffa detaljhandelsmonopolet.
De EU-rattsliga experter som regeringen har utsett att bista utredningen star bakom den EU-rattsliga analysen som redovisas i
betankandet.

Utredningens förslag om gardsförsaljning i Sverige
Vad som ska avses med gardsförsaljning

Utredningen bedömer att de viktigaste begransningarna ur ett EUrattsligt perspektiv avser hur försaljningen tillats bedrivas. För det
första föreslar utredningen att gardsförsaljning endast tillats i an-
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slutning till ett betalt studiebesök eller en förelasning med anknytning
till den aktuella produkten pa tillverkningsstallet. Pa sa satt sakerstalls
det att besöket snarare an försaljningen star i centrum och att gardsförsaljningen tydligt knyts till dryckestillverkarnas roll i besöksnaringen. För det andra föreslar utredningen begransningar för hur
mycket som far saljas till en kund per köptillfalle. Försaljningen till
varje enskild person vid samma besökstillfalle ska inte överstiga
0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter andra jasta drycker, och 3 liter
starköl. Dessa villkor innebar att den eventuella konkurrensfördel
för gardsförsaljare i förhallande till utlandsbaserade tillverkare blir
mycket begransad och att sadan försaljning inte pa nagot satt kommer att utgöra ett alternativ till den detaljhandel med alkoholdrycker
som Systembolaget bedriver. Darigenom sakerstalls ocksa att de
volymer som saljs genom gardsförsaljning kommer att vara mycket
begransade och minskar risken för att sadan försaljning leder till
negativa folkhalsoeffekter.

Vem som ska fa bedriva gardsförsaljning

Gardsförsaljning ska fa bedrivas av den som tillverkar alkoholdrycker
smaskaligt, oberoende och hantverksmassigt, samt av den som odlar
druvor som anvands för vintillverkning.
Med smaskalighet avses att tillverkarens produktionsvolym arligen far uppga till högst 75 000 liter spritdrycker, 500 000 liter jasta
drycker med upp till 10 volymprocent alkohol (exempelvis öl eller
cider) eller 200 000 liter jasta drycker med mer an 10 volymprocent
alkohol (exempelvis vin och fruktvin). Tillverkaren ska ocksa vara
ekonomiskt och juridiskt oberoende fran storskaliga tillverkare.
Dessa förutsattningar innebar att ett fatal relativt sett större tillverkare av alkohol i Sverige inte kommer att fa bedriva gardsförsaljning.
Att tillverkningen ska vara hantverksmassig innebar att den karaktarsgivande delen av tillverkningen ska ske pa tillverkningsplatsen.
Det ar alltsa inte tillrackligt att exempelvis bara blanda inköpta komponenter. Dessa krav borgar för att gardsförsaljning halls inom en
mycket begransad omfattning och att det inte kommer bli fraga om
lagprisprodukter som saljs genom gardsförsaljning.
Utredningen har övervagt om det ar nödvandigt att exempelvis
stalla krav pa att den huvudsakliga ravaran ska vara egenodlad eller
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att tillverkningen ska vara lokaliserad pa landsbygden för att fa
bedriva gardsförsaljning. Sadana krav skulle utesluta en stor andel av
de svenska dryckestillverkarna. Med hjalp av skattningar som utredningen latit Sweco utföra, har utredningen kunnat konstatera att
gardsförsaljningen aven utan sadana krav kommer att vara mycket
begransad. Som framgar nedan skulle den ytterst begransade ökning
av alkoholkonsumtionen som gardsförsaljning uppskattas ge upphov till, sakna markbar effekt pa de alkoholrelaterade skadorna i
samhallet. Mot den bakgrunden har utredningen inte kunnat identifiera nagot behov av att stalla krav pa egen ravaruproduktion eller
lokalisering pa landsbygden.
I utredningens uppdrag anges att om alternativa modeller för
gardsförsaljning identifieras, ska dessa redovisas inklusive deras föroch nackdelar. Utredningen lamnar darför aven ett alternativt förslag som ytterligare begransar vilka alkoholdrycker som ska fa inga
och vilken form av tillverkning som ska vara tillaten. Den alternativa
modellen föreslas avse enbart jasta drycker (dvs. öl, vin och andra
jasta drycker), dar huvuddelen av ravarorna som ger alkoholdrycken
dess karaktar har producerats pa den egna garden. Detta skulle
inkludera betydligt farre tillverkare an utredningens huvudförslag,
och framst ge landsbygdslokaliserade tillverkare av vin och cider
samt frukt- och vissa barviner möjlighet till gardsförsaljning. För att
ge ett brett beredningsunderlag i det fortsatta arbetet lamnas ett
författningsförslag aven för detta alternativ.
Utredningen föreslar att det ska kravas tillstand fran kommunen
för att fa bedriva gardsförsaljning. Gardsförsaljning ska inte fa bedrivas
tidigare an klockan 10.00 och inte paga langre an till klockan 20.00.
I övrigt föreslas alkohollagens generella regler om försaljning galla
(aldersgranser, kontroll av nykterhet m.m.), samt motsvarande regler om bl.a. lamplighet och prissattning som i dag galler vid servering
av alkoholdrycker.

Regleringen bör i ett första skede göras tidsbegransad

Som tidigare angetts bedömer utredningen att en förutsattning för
reformens förenlighet med EU-ratten ar dels att gardsförsaljningens
omfattning ar mycket begransad, dels att den inte medför nagra
negativa folkhalsokonsekvenser, exempelvis till följd av en markbar
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ökning av alkoholkonsumtionen. Det finns mot den bakgrunden
skal att ga fram med viss försiktighet genom en tidsbegransad
lagstiftning. Utredningen föreslar att regleringen i ett första steg bör
galla i sex ar fran ikrafttradandet. I god tid innan upphavandet bör
reformen utvarderas. Den utvarderingen bör sedan ligga till grund
för beslut om regleringen ska förlangas, göras permanent, andras
eller slopas.

Konsekvenser av utredningens förslag
Utredningens konsekvensanalys bygger bl.a. pa branschanalyser och
folkhalsoskattningar som Sweco har utfört pa uppdrag av utredningen.
Med antaganden om att tillvaxten i branschen fortsatter som den
har gjort de senaste aren, och utifran det intresse som dryckestillverkarna visat för gardsförsaljning, bedömer utredningen att cirka 50 vintillverkare, 90 destillerier, 630 ölbryggerier samt 80 cidertillverkare
kommer bedriva gardsförsaljning ar 2025. Det ar inte osannolikt att
fr.a. antalet bryggerier ar överskattat. Sveriges bryggerier har exempelvis framfört att omkring 150 svenska bryggerier ar s.k. spökbryggerier, dvs. företag som tillverkar sitt öl i nagon annans bryggeri,
vilket gör att de inte kommer ges möjlighet att bedriva gardsförsaljning. Utredningen har dock valt att utga ifran högt skattade
varden för att inte riskera att underskatta folkhalsokonsekvenserna.
Förutsatt att antalet besökare pa tillverkningsstallen ökar med
50 procent till följd av gardsförsaljning och att varje besökare köper
75 procent av den tillatna kvantiteten, uppskattas den totala mangden ren alkohol som kommer att saljas genom gardsförsaljning
ar 2025 att motsvara cirka 0,51 procent av Systembolagets totala försaljning ar 2020. Den totala försaljningen via gardsförsaljning beraknas samma ar att uppga till knappt 250 000 liter ren alkohol, vilket
utgör 0,029 liter ren alkohol per invanare över 15 ar och 0,34 procent
av den totala konsumtionsmangden.
Förslaget bedöms inte markbart paverka folkhalsan. Med ett antagande om att 15-30 procent av köpen kommer att ersatta köp som
annars hade gjorts pa exempelvis Systembolaget, medför gardsförsaljning en ökning av alkoholrelaterade dödsfall och sjukhusvistelser
per ar med 0,22-0,27 procent ar 2025. Det ar en ökning som svarli-
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gen skulle ga att urskilja fran den arliga variationen. Utredningen bedömer inte heller att gardsförsaljning riskerar att medföra nagon betydande ökning av barn och ungas exponering gentemot alkohol
jamfört med i dag.
Med samma antaganden som ovan uppskattas samhallets kostnader för förtida dödsfall och minskning av livskvalitet, vard och behandling, produktionsbortfall och brottslighet öka med 235-287 miljoner kronor till följd av gardsförsaljning ar 2025, en ökning med
0,24-0,29 procent. Detta inkluderar konsekvenser för alla delar av
samhallet - det offentliga, naringslivet samt hushallen.
De totala skatteintakterna fran gardsförsaljning, upplevelsetjanster samt spridningseffekter till följd av gardsförsaljning beraknas
uppga till 137-148 miljoner kronor ar 2025.
Totalt beraknas det skapas drygt 1 300 nya arbeten till följd av
gardsförsaljning. Gardsförsaljning enligt utredningens förslag skulle
darmed medföra en ökning av antal arbetstillfallen i dryckesbranschen
med 17-19 procent. Utredningen skattar att omsattningen för dryckestillverkarna totalt ökar med cirka 713 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 840 000 kronor per tillverkare. För dryckestillverkarna skulle detta innebara ett betydande tillskott, i en bransch dar
57 procent av tillverkarna bedömer lönsamheten som ganska dalig
eller som mycket dalig.
Systembolaget menar att utredningens förslag kommer medföra
en minskad efterfragan pa deras sortiment för lokalt och smaskaligt
(TSLS), och att de darför kan behöva se över hur sortimentet ska
hanteras och om det ska finnas kvar framöver. Denna bedömning
delas dock inte av branschrepresentanter, som menar att efterfragan
pa TSLS-sortimentet snarare kommer öka till följd av ett ökat intresse
för narproducerat och smaskaligt. Utredningens bedömning ar att de
begransningar som föreslas för gardsförsaljning samt det generellt
ökade intresset för lokalt och smaskaligt gör det minst lika troligt att
gardsförsaljning leder till en ökad efterfragan av lokalt och smaskaligt
pa Systembolaget.
Gardsförsaljning kan bidra med positiva spridningseffekter,
exempelvis i form av att besökarna aven besöker restauranger, lokala
livsmedelsproducenter eller bor pa hotell i narheten. Utredningen
skattar att gardsförsaljning kan medföra ökad omsattning för kringliggande verksamheter pa drygt 185 miljoner kronor arligen. Det ar
inte osannolikt att möjligheten att bedriva gardsförsaljning kommer
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att vara som störst bland dryckestillverkare pa landsbygden. Gardsförsaljning skulle darmed bidra till regeringens satsning för en
levande och vaxande landsbygd dar man ska kunna leva, bo och
arbeta i alla delar av landet.
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The overall remit of the Inquiry has been to investigate whether and,
if so, how farm gate sales of alcoholic drinks can be introduced in
Sweden, while securing the monopoly of Systembolaget (Swedish
Alcohol Retailing Monopoly).
The question of farm gate sales has been investigated previously,
most recently in 2010 (SOU 2010:98), without this resulting in
amended legislation. Crucial questions for the Inquiry to answer
have been what scope EU law allows for permitting farm gate sales
while retaining the rest of the retailing monopoly and also what public
health impacts may result from the introduction of farm gate sales.

Background - the retailing monopoly and Swedish drink
production
In Sweden only Systembolaget may retail alcoholic drinks with an
alcohol content of more than 2.25 percent by volume, with the exception of medium-strength beer //öZ^ó'Z/. Restrictions on access and
availability through an active price policy (the alcohol tax) and the
retailing monopoly have been the State’s most important tools for
reducing alcohol-related harm. However, this restrictive alcohol policy has always needed to be balanced against the interest among the
public in actually having access to alcohol in an orderly way. Since
2011, for instance, a person who produces alcoholic drinks from raw
materials produced on their farm has been permitted, under certain
conditions, to offer tasting after receiving a special licence even though
the producer does not have a licence to serve alcohol.
Since 2010 there has been a strong increase in the number of producers of alcoholic drinks in Sweden. At the end of 2020, there were
792 companies specialised in the production of alcoholic drinks in
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Sweden compared with 90 producers in 2010. Beer is the largest category with 581 producers and is the category of drinks that has
grown most since 2010. The second largest category is spirits, where
the number of producers has also shown a strong increase in recent
years. In 2020 there were 86 producers of spirits in Sweden. Producers of cider were, in 2020, the third largest category (68 producers) followed by producers of wine (57 producers).
The large increase in the number of drink producers is a result of
many small producers entering the market. Nine out of ten Swedish
producers of alcoholic drinks have fewer than five employees, and
most employ 1-2 full-time equivalents. The ten largest producers
accounted for as much as 93 percent of drinks produced in Sweden
sold by Systembolaget in 2020. The large increase in the number of
alcohol producers has not, in fact, coincided with an increase in the
quantity of alcohol produced in Sweden, more the opposite.
Many alcohol producers offer some form of visitor activities such
as tours, tasting and serving. At the same time, many producers feel
that they are hampered by not being able to sell their production
from their production site. Several drink producers have told the Inquiry about the frustration they experience among visitors when
they are informed that they are not able to buy and take away any
drink from their visit. They see farm gate sales as an ingredient that
makes their visit experience complete. Alongside visitor activities,
farm gate sales are also said to be an important tool for promoting
exports and product development.
At the same time as many producers want to see a possibility of
farm gate sales, there is broad support for Systembolaget’s monopoly. Many producers say that they do not support the introduction
of farm gate sales if it takes place at the expense of the retailing monopoly.

Requirements under EU law for farm gate sales
Farm gate sales would give Swedish producers of alcoholic drinks
access to a sales channel in Sweden that producers based abroad are
not given access to. This raises two main questions under EU law.
The first is whether this favourable treatment of Swedish producers
can be accepted in the light of the non-discrimination rules that ap-
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ply in the EU (Articles 34 and 36 of the Treaty on the Functioning
of the European Union, TFEU). The second question is whether
this can change the assessment under EU law of Systembolaget’s retailing monopoly (in this respect State monopolies of a commercial
character in the area of goods are regulated through Article 37 of the
TFEU).

A restrictive form of farm gate sales is consistent with EU rules
about the free movement of goods

The Inquiry makes the assessment that farm gate sales could be seen
as a barrier to trade in an examination under EU law. It is certainly
possible to argue that farm gate sales level out competition rather
than distorting it, since it means that sales from the production site
will be permitted in Sweden in the same way as they are permitted in
most other countries. Despite this, the jurisprudence of the Court
of Justice of the European Union, especially the Visnapuu1 case,
which dealt with Finnish rules on matters including farm gate sales,
indicates that such a regime can be considered discriminatory and
therefore be a barrier to trade under Article 34. The Inquiry has
therefore analysed whether and, if so, in what circumstances such
a regime can be justified with reference to Article 36 of the TFEU.
The overall objective of the Swedish alcohol legislation is to promote public health by reducing the harmful medical and social
effects of alcohol. Under Article 36 or the TFEU, the protection of
public health is a purpose that can justify barriers to trade. However,
a regime that is a barrier to trade can only be justified with reference
to the protection of public health if the measure is proportionate and
the protection of public health cannot be held to have been abused
or exploited in order to discriminate against goods from other Member States or to provide indirect protection for certain domestic
goods. According to the Inquiry, the Visnapuu case shows that farm
gate sales can be made compatible with these conditions. However,
the regime needs to ensure that farm gate sales take place to a limited
extent and do not undermine Sweden’s restrictive alcohol policy by,
for instance, risking a noticeable increase in alcohol consumption in
Sweden. Nor may farm gate sales appear to be an arbitrary discrimi1 Case C-198/14 Valev Visnapuu.
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nation of foreign producers of alcoholic drinks. According to the
Inquiry, this points towards a regime that is based on strengthening
the visitor industry and whose basis is that farm gate sales focus on
the visit to the production site rather than the sales as such.

A restrictive form of farm gate sales does not weaken
the position of the retailing monopoly

There is a special regime for retailing monopolies in Article 37 of the
TFEU. The provision does not require the abolition of State retailing monopolies but does require that they are adapted so as to be
fully non-discriminatory. If farm gate sales are introduced, the regime for these sales should be tested against Articles 34 and 36, while
the retailing monopoly should continue to be tested against Article
37 of the TFEU. The Inquiry does not make the assessment that
farm gate sales according to the Inquiry’s proposal would result in
Systembolaget’s retailing monopoly coming into conflict with the
criteria for non-discrimination in Article 37 of the TFEU. Farm gate
sales do, however, mean a departure from the principle of exclusion
of private profit interests. Special restrictions therefore need to be
introduced to address the increased risks to public health that follow
from permitting private profit interests at retail level. Providing that
this is ensured, farm gate sales ought not to result in Swedish alcohol
policy appearing to be unsystematic or incoherent.
The Government will have the possibility of conducting a dialogue with the European Commission about the compatibility of the
proposal with EU law before it is adopted. Even if the Court of Justice of the European Union were to make a different assessment
from the Inquiry and retrospectively find against a right introduced
to farm gate sales, this would not endanger the Swedish retailing monopoly. In that event Sweden would be obliged to adapt its regime
or, if considered necessary, scrap the right to farm gate sales. However, Sweden would not be forced to abolish the retailing monopoly.
The experts on EU law appointed by the Government to assist
the Inquiry support the analysis of EU law set out in this report.
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The Inquiry’s proposals concerning farm gate sales
in Sweden
What is meant by farm gate sales

The Inquiry makes the assessment that the most important restrictions from the perspective of EU law relate to how these sales
are allowed to be conducted. First, the Inquiry proposes that farm
gate sales only be permitted in conjunction with a paid study visit or
a lecture associated with the product concerned at its production
site. This ensures that the visit is in focus, rather than the sales, and
decreases the risk that these sales will lead to negative effects on public health. Second, the Inquiry proposes restrictions on how much
may be sold to a customer per visit. Sales to each individual on the
same visit should not exceed 0.7 litres of spirits, 3 litres of wine,
3 litres of other fermented drinks and 3 litres of strong beer [starköl].
These conditions mean that any competitive advantage to farm gate
sellers in relation to foreign producers will be very limited and that
farm gate sales will be clearly linked to the role of drink producers
in the visitor industry. This would also ensure that the volumes sold
through farm gate sales will be very limited and that these sales will
not, in any way, be an alternative to the retailing of alcoholic drinks
conducted by Systembolaget.

Who should be allowed to conduct farm gate sales

Small-scale and independent producers making alcoholic drinks in a
craft-based way should be allowed to conduct farm gate sales, as
should growers of grapes used for wine production.
In this case, small scale would mean that the producer’s annual production volume must be at most 75 000 litres of spirits, 500 000 litres
of fermented drinks with an alcohol content of no more than 10 percent by volume (e.g. beer or cider) or 200 000 litres of fermented
drinks with an with an alcohol content of no more than 10 percent
by volume (e.g. wine and fruit wine). The producer must also be independent financially and legally from large-scale producers. These
requirements mean that a small number of relatively large producers
of alcohol in Sweden will not be able to conduct farm gate sales.
Production having to be craft-based means that the part of the pro-
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duction that imparts character has to take place at the production
site. So it is not sufficient to, for instance, blend bought components. These requirements guarantee that the farm gate sales will be
kept on a very limited scale and will not involve the sale of low-price
price products.
The Inquiry has considered whether it is, for instance, necessary
to require that, for farm gate sales to be allowed, the main raw material has to be self-cultivated or that production has to be located in
a rural area. Requirements of this kind would exclude a large share
of Swedish drink producers. With the aid of estimates made on behalf of the Inquiry by Sweco, the Inquiry has been able to conclude
that farm gate sales will be very limited even without such requirements. As stated below, the extremely limited increase in alcohol
consumption that farm gate sales are estimated to generate would
have no noticeable effect on alcohol-related harm in society. Against
this background, the Inquiry has not been able to identify any need
to require self-production of raw materials or location in a rural area.
The Inquiry’s remit states that if alternative models for farm gate
sales are identified, they are to be presented along with their advantages and disadvantages. The Inquiry therefore also presents an
alternative proposal that further limits the alcoholic drinks included
and the forms of production permitted. The alternative model proposed relates only to fermented drinks (i.e. beer, wine and other fermented drinks), where the bulk of the raw materials that give the
alcoholic drink its character have been produced at the farm concerned. This would include a much smaller number of producers
than the Inquiry’s main proposal and would mainly give rural-based
producers of wine from grapes, cider, fruit wines and some berry
wines the possibility of farm gate sales. To provide broad input to
further work on processing the matter, a legislative proposal is also
presented for this alternative.
The inquiry proposes that farm gate sales should require a licence
from the municipality concerned. Farm gate sales should not be permitted earlier than 10.00 and should not be allowed to continue after
20.00. In other respects, the Inquiry proposes that the general rules
for sales in the Alcohol Act (age limit, sobriety checks, etc.) should
apply, along with rules about suitability and pricing etc. corresponding to those that currently apply to the serving of alcoholic drinks.

26

SOU 2021:95

Summary

The regime should be time-limited in an initial phase

As stated above, the Inquiry’s assessment is that for the reform to
be compatible with EU law, the scope of farm gate sales will have to
be very limited and the reform must not result in any negative impacts on public health due, for instance, to a measurable increase in
alcohol consumption. Against this background there are reasons to
proceed with some caution by introducing time-limited legislation.
The Inquiry proposes that, as a first step, the regime should apply
for six years from its entry into force. The reform should be evaluated in good time before its repeal. That evaluation should then form
the basis for the decision to extend the regime, to make it permanent
or to amend or scrap it.

Impacts

The Inquiry’s impact analysis draws on industry analyses and public
health estimates carried out by Sweco on behalf of the Inquiry.
Assuming that the industry continues to grow as it has done in
recent years, and based on the interest shown by drink producers in
farm gate sales, the Inquiry makes the assessment that around
50 wine producers, 90 distilleries, 630 breweries and 80 cider producers will conduct farm gate sales in 2025. It is not unlikely that the
number of breweries, in particular, is over-estimated. For instance,
the Swedish Brewers Association has pointed out that around 150
breweries are what are called ‘ghost breweries’, i.e. companies that
produce their beer in someone else’s brewery, which means that they
will not be given the possibility to conduct farm gate sales. However,
the Inquiry has chosen to use over-estimated figures to avoid underestimating the public health impacts.
On the assumption that the number of visitors to production
sites increases by 50 percent as a result of farm gate sales and that
every visitor buys 75 percent of the permitted quantity, the total
quantity of pure alcohol sold through farm gate sales in 2025 is estimated to correspond to around 0.51 percent of Systembolaget’s
total sales in 2020. The total sales via farm gate sales in the same year
are estimated at just under 250 000 litres of pure alcohol, which is
0.029 litres of pure alcohol per inhabitant over 15 years of age and
0.34 percent of the total quantity of consumption.
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The proposal is not judged to have a noticeable impact on public
health. Assuming that 15-30 percent of these purchases will replace
purchases that would otherwise have been made at, for example,
Systembolaget, farm gate sales result in an increase in alcohol-related
deaths and hospital stays per year by 0.22-0.27 percent in 2025. This
is an increase that would be difficult to distinguish from the annual
variation. Nor does the Inquiry make the assessment that farm gate
sales risk resulting in a considerable increase in the exposure of children and young people to alcohol compared with today.
With the same assumptions as above, society’s costs for early
deaths and reductions of quality of life, health care and treatment,
production losses and criminal activity are estimated to increase by
SEK 235-287 million due to farm gate sales in 2025, an increase of
0.24-0.29 percent. This includes the impacts on all parts of society the public sector, business and households.
The total tax revenue from farm gate sales, experience services
and diffusion effects resulting from farm gate sales are estimated at
SEK 137-148 million in 2025.
In total, farm gate sales are estimated to lead to the creation of
just over 1 300 new jobs. Farm gate sales as proposed by the Inquiry
would therefore result in an increase of 17-19 percent in the number
of jobs in the drink industry. The Inquiry estimates that the turnover
of drink producers increases by around a total of SEK 713 million,
corresponding to just under SEK 840 000 per producer. For drink
producers this additional revenue could make considerable differences in an industry where 57 percent of producers rate profitability
as fairly poor or very poor.
Systembolaget takes the view that the Inquiry’s proposal will result in a decrease in demand for their local and small-scale range
(TSLS), and that they may need to review how to handle this range
as well as whether it can be retained in the future. However, this
assessment is not shared by industry representatives who take the
view that the demand for the TSLS range will increase as a result of
increased interest in local and small-scale alternatives. The Inquiry’s
assessment is that the restrictions proposed for farm gate sales and
the general increase in interest in local and small-scale alternatives
make it at least as likely that farm gate sales will lead to increased
demand for local and small-scale alternatives at Systembolaget.
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Farm gate sales can contribute positive diffusion effects, for example in the form of visitors also visiting restaurants or local food
producers or staying at hotels in the vicinity. The Inquiry estimates
that farm gate sales may result in increased turnover for nearby
activities of more than SEK 185 million per year. It is not unlikely that
the possibility of conducting farm gate sales will be greatest among
drink producers in rural areas. Farm gate sales would thereby contribute to the Government’s initiative for vibrant and growing rural
areas where people are able to live and work in all parts of the country.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om andring i alkohollagen
(2010:1622)

Harigenom föreskrivs i fraga om alkohollagen
dels att 5 kap. 2 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 2, 11, 12, 17 och 18 §§ ska ha
följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap., med följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 13 §, med
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
13 §
Med gdrdsförsáljning avses
detaljhandel med alkoholdrycker
pd tillverknings- eller vinodlingsstállet i samband med ett studiebesök eller en förelásning som erbjuds allmánheten mot betalning
och som har anknytning till den
aktuella alkoholdrycken.
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5 kap.
2§
Endast detaljhandelsbolaget far
Endast detaljhandelsbolaget far
bedriva detaljhandel med sprit- bedriva annan detaljhandel med
drycker, vin, starköl och andra spritdrycker, vin, starköl och andra
jasta alkoholdrycker och med jasta alkoholdrycker och med
alkoholdrycksliknande preparat. alkoholdrycksliknande preparat
án gdrdsförsáljning.
5 a kap. Gardsförsaljning

Gdrdsförsaljningstillstdnd

1§
För gdrdsförsáljning krávs sárskilt tillstdnd av den kommun dár
försáljningsstállet ár beláget (gdrdsförsáijningstillstdnd).
Gdrdsförsáljningstillstdnd fdr
meddelas den som yrkesmássigt
tillverkar alkoholdrycker under
förutsáttning att
1. alkoholdryckerna som sáljs
ár egenti.llverka.de,
2. den karaktársgivande delen
av tillverkningen som inte utgör
blandning, spádning, filtrering eller
liknande behandling av enklare
art skerpd tillverkningsstállet,
3. tillverkarens produktionsvolym drligen uppgdr till högst
75 000 liter spritdrycker, 500 000 liter
jásta drycker med upp till
10 volymprocent alkohol eller
200 000 liter jásta drycker med
mer án 10 volymprocent alkohol,
och
4. tillverkaren ár oberoende
frdn tillverkare medproduktions-
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volymer som överstiger de som
anges i punkt 3.
Gdrdsförsdljningstillstdnd fdr
dven meddelas den som yrkesmdssigt odlar druvor som anvdnds
vid vintillverkning under förutsattning att
1. vinet som sdljs har tillverkats av druvor uteslutande frdn de
egna odlingarna, och
2. odlaren har godkants som
upplagshavare för sddana varor
enltgt 9 § lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.

2§
Vid gdrdsförsdljning jdr försdljningen till varje enskild person vid
samma besökstilfdlle inte överstiga
0,7 liter spritdryck, 3 liter vin,
3 liter starköl, och 3 liter andra
jdsta drycker.

3§

Frdgor om gardsförsáljningstillstdnd prövas av den kommun
dár försdljningsstdllet dr beldget.
Ansökan om gdrdsförsdljningstillstdnd görs skriftligen.
Kommunen fdr ta ut en avgift
för prövningen enligt de grunder
som beslutas av kommunfullmdktige. Kommunen fdr ocksd ta ut en
avgift för tillsyn enligt 9 kap. av
den som har tillstdnd att bedriva
gdrdsförsdljning.
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4§
En ansökan om gdrdsförsaijningstillstdnd fdr inte bifallas utan
att Polismyndighetens yttrande
har inhamtats.
Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omstandigheter som ligger till grund för
myndighetens bedömning i det
enskilda fallet och sarskilt yttra sig
över sökandens allmdnna ldmplighet för verksamheten.

5§

Ett gdrdsförsdljningstillstdnd
ska avse viss tid och fdr som ldngst
ges till den 1 juli 2029.
6§

Gdrdsförsdljningstillstdnd fdr
bara meddelas den som visar att
han eller hon dr lamplig att utöva
verksamheten med hansyn till
sina personliga och ekonomiska
förhdllanden samt omstdndigheterna i övrigt och att verksamheten kommer att drivas i enlighet
med de krav som stdlls upp i
denna lag.
Sökanden ska genom att avldgga ett prov ocksd visa att han
eller hon har de kunskaper om
denna lag och anslutande föreskrifter som krdvs för attpd ettförfattningsenligt sdtt bedriva verksamheten med gdrdsförsdljning.
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7§

Om gdrdsförsdljning pd grund
av försdijningsstallets beldgenhet,
studiebesökets eller föreldsningens
uformning eller av andra skdl
kan befaras meaföra oldgenheter i
frdga om ordning och nykterhet
eller sdrskild risk för mdnniskors
hdlsa, fdr gdrdsförsdljningstillstdnd vdgras dven om övriga krav
som stdlls upp i lagen dr uppfyllda.

Lokaler och personal
8§

Gdrdsförsdljningstillstdnd ska
avse ett visst avgrdnsat utrymme
ddr försdljningen av alkoholdrycker ska ske. Utrymmet ska
disponeras av tillstdndshavaren.
Tillstdnd fdr inte meddelas för
flera tillverkare att utnyttja ett
gemensamt utrymme för gdrdsförsdljning.

9§
Tillstdndshavaren eller av
denne utsedd försdljningsansvarig
person ska ha tillsyn över gdrdsförsdljningen och vara ndrvarande pd försdljningsstdllet under
hela tiden dd försdljningen dger
rum. Den försdljningsansvarige
ska ha fyllt 20 dr och vara ldmplig
för uppgiften med hdnsyn till sina
personliga egenskaper och omstdndigheterna i övrigt.
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Tillstdndshavaren ska till
kommunen anmala den eller de
personer som har utsetts att ansvara för gdrdsförsaljningen.
Tillstdndshavaren ansvararför
att den personal som anlitas vid
gdrdsförsaljningen har de kunskaper som behövs om vad som
galler för försaljn ingen.

Försaljningstider m.m.

10 §
Kommunen beslutar under
vilka tider gdrdsförsaljmngfdr bedrivas. Gdrdsförsaljning fdr dock
inte bedrivas tidigare an klockan
10.00 och inte pdgd langre an till
klockan 20.00. Vid bestammande
av tiden för gdrdsförsdljning ska
sarskilt beaktas vad som sags i 7 §.
11 §
Priset för alkoholdrycker som
saljs genom gdrdsförsáljning fdr
inte sattas lagre an tillverkningskostnaden med tillagg för gallande
skatter med ett skaligtpdslag.
Priset pd det studiebesök eller
den förelasning som ska tillhandahdllas i samband med gdrdsförsaljning fdr inte sattas lagre an
sjalvkostnaden med ett skaligt
pdslag.
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Bemyndigande
12 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer fdr
meddela föreskrifter om
1. hur de studiebesök och förelasningar som avses i 1 kap. 13 §
ska uformas och vad de ska innehdlla,
2. de tillverkningskrav som
avses i 1 § andra stycket 2,
3. den tid inom vilken kommunen ska fatta beslut i ett drende
om gdrdsförsdljningstillstdnd, samt
4. de prov som avses i 6 §
andra stycket och om undantag i
vissa fall frdn skyldigheten att avldgga prov.
8 kap.
7§
Den som tillverkar alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande
preparat fran ravaror som produceras pa den egna garden och som
har ett stadigvarande serveringstillstand har ratt att, efter anmalan
till kommunen, vid tillverkningsstallet erbjuda provsmakning av de
egenproducerade dryckerna eller preparaten.
Om sadant tillstand saknas, far tillverkaren erbjuda provsmakning
av egentillverkade alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid tillverkningsstallet efter sarskilt tillstand för provsmakning.
Den som har gdrdsförsdljningstillstdnd fdr i anslutning till sddan
försdljning erbjuda provsmakning
av sddana alkoholdrycker som tillstdndet avser.
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9 kap.
2§
Kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden
av de bestammelser som galler för servering av alkoholdrycker.
Kommunen och PolismynKommunen och Polismyndigheten har ocksa tillsyn över digheten har ocksa tillsyn över
detaljhandeln med folköl.
detaljhandeln med folköl och
gárdsförsáljning.
Kommunen ska uppratta en tillsynsplan som ska ges in till lansstyrelsen.
11 §
Den som har beviljats serverDen som har beviljats serveringstillstand ska anmala hos ingstillstand eller gardsförsáljkommunen nar han eller hon av- ningstillstánd ska anmala hos
ser att pabörja verksamheten.
kommunen nar han eller hon avser att pabörja verksamheten.
Anmalan ska ocksa göras om verksamheten laggs ned eller om
avbrott sker i den. Om verksamheten förandras till sin omfattning
eller i nagot annat hanseende av betydelse för tillsynen ska detta
ocksa anmalas, liksom betydande förandringar av agarförhallandena.
Anmalan ska göras i förvag, eller om det förhallande som föranlett anmalningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmal.

12 §
Om den som har fatt serveringstillstand enligt denna lag har
avlidit, eller fatt förvaltare enligt
11 kap. 7 § föraldrabalken med
uppdrag som omfattar rörelsen
och vill dödsboet eller förvaltaren fortsatta rörelsen, ska anmalan göras hos kommunen. Anmalan ska ha kommit in senast
tva manader efter dödsfallet eller
beslutet om förvaltare. Har anmalan inte kommit in inom
denna tid, upphör tillstandet att
galla.
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denna tid, upphör tillstandet att
galla.
Har den som fatt serveringsHar den som fatt serveringstillstand försatts i konkurs upp- tillstand eller gdrdsförsdljningshör tillstandet att galla omedel- tillstdnd försatts i konkurs uppbart. Vill konkursboet fortsatta hör tillstandet att galla omedelrörelsen ska ny ansökan göras bart. Vill konkursboet fortsatta
hos kommunen. Kommunen ska rörelsen ska ny ansökan göras
behandla en sadan ansökan med hos kommunen. Kommunen ska
behandla en sadan ansökan med
förtur.
förtur.
Betraffande den som bedriver tillverkning, partihandel eller handel med teknisk sprit enligt denna lag ska motsvarande anmalan som
avses i första och andra styckena göras till Folkhalsomyndigheten
17 §

En kommun far meddela en
innehavare av serveringstillstand
en erinran, eller i allvarligare fall
eller vid upprepade övertradelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gallde
2. följer de bestammelser som
galler för servering enligt denna
lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen.

En kommun far meddela en
innehavare av serveringstillstand
eller gdrdsförsdljningstillstdnd en
erinran, eller i allvarligare fall
eller vid upprepade övertradelser, en varning om denne inte
för tillstandets meddelande, eller
2. följer de bestammelser som
galler för servering eller gdrdsförsdljning enligt denna lag eller de
villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen

18 §
En kommun ska aterkalla ett
serveringstillstand om

En kommun ska aterkalla ett
serveringstillstand eller gdrdsförsdljningstillstdnd om
1. tillstandet inte langre utnyttjas,
2. det med tillstandshavarens
2. det med tillstandshavarens
vetskap har förekommit brotts- vetskap har förekommit brottslig verksamhet pa serveringsstal- lig verksamhet pa serverings- eller
let eller i anslutning till detta försdljningsstdllet eller i anslut-
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utan att tillstandshavaren har in- ning till dessa utan att tillstandsgripit, eller
havaren har ingripit, eller
3. tillstandshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt
galler för tillstandet pa ett sadant satt att varning inte ar en tillrackligt ingripande atgard, eller har tilldelats en eller flera varningar utan
att de förhallanden som föranlett varningen har rattats till.
Om flera tillstandshavare har utnyttjat ett gemensamt serveringsutrymme enligt 8 kap. 14 § andra stycket far i stallet tillstandet för
gemensamt serveringsutrymme aterkallas, om det inte kan utredas
vilken tillstandshavare som ar ansvarig för en handelse som ska föranleda aterkallelse av serveringstillstandet.
1. Denna lag trader i kraft den 1 juli 2023.
2. Lagen galler till och med den 1 juli 2029.
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Förslag till förordning om andring
i alkoholförordningen (2010:1636)

Harigenom föreskrivs i fraga om alkoholförordningen att 4-6 §§ ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Folkhalsomyndigheten far meddela föreskrifter om
1. kunskapsprov för erhallande av serveringstillstand samt om
undantag fran skyldigheten att avlagga sadant prov enligt 8 kap. 12 §
alkohollagen (2010:1622),
2. vilka uppgifter som tillstandshavare och andra som bedriver
verksamhet med stöd av alkohollagen ska lamna för att myndigheten
ska kunna bedriva tillsyn enligt 9 kap. 1 § alkohollagen,
3. vilka uppgifter som ska finnas i ett bevis om tillstand som en
kommun har meddelat enligt 9 kap. 7 § alkohollagen,
4. anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit enligt
6 kap. 10 § 2 alkohollagen,
5. denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i
vilka fall denaturering far underlatas enligt 6 kap. 10 § 3 alkohollagen,
6. handel i övrigt med teknisk
6. handel i övrigt med teknisk
sprit och alkoholhaltiga preparat sprit och alkoholhaltiga preparat
som behövs till skydd för liv och som behövs till skydd för liv och
halsa enligt 6 kap. 10 § 4 alkohol- halsa enligt 6 kap. 10 § 4 alkohollagen, och
lagen,
7. hur kontrollköp ska genom7. hur kontrollköp ska genomföras enlig 9 kap. 15 a § alko- föras enlig 9 kap. 15 a § alkohollagen.
hollagen,
8. hur de studiebesök och förelasningar som avses i 1 kap. 13 §
ska uiformas och vad de ska innehdlla,
9. de tillverkningskrav som avses i 5a kap. 1 § andra stycket 2 alkohollagen, och
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10. kunskapsprov för erhdllande av gardsförsdljningstillstdnd
samt om undantag frdn skyldigheten att avldgga sddant prov enligt 5a kap. 6 § andra stycket alkohollagen.
Folkhalsomyndigheten far, i andra fall an de som anges i 9 kap.
9 § 3 och 10 § lakemedelsförordningen (2015:458), meddela föreskrifter om vem som utöver vad som anges i 6 kap. 5 § alkohollagen
har ratt att köpa teknisk sprit enligt 6 kap. 10 § 1 alkohollagen.
5
Kommunen ska fatta beslut i
ett arende om serveringstillstand
inom fyra manader fran det att
en fullstandig ansökan har kommit in till kommunen. Om det ar
nödvandigt pa grund av utredningen av arendet far handlaggningstiden förlangas med högst
fyra manader. Sökanden ska informeras om skalen för att handlaggningstiden förlangs innan
den ursprungliga tidsfristen har
gatt ut.

§

Kommunen ska fatta beslut i
ett arende om serveringstillstand
eller
gdrdsförsdljningstillstdnd
inom fyra manader fran det att
en fullstandig ansökan har kommit in till kommunen. Om det ar
nödvandigt pa grund av utredningen av arendet far handlaggningstiden förlangas med högst
fyra manader. Sökanden ska informeras om skalen för att handlaggningstiden förlangs innan
den ursprungliga tidsfristen har
gatt ut.
Ett beslut att förlanga handlaggningstiden far inte överklagas.
I 8 § lagen (2009:1079) om tjanster pa den inre marknaden finns
bestammelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden nar
en fullstandig ansökan har kommit och om innehallet i ett sadant
bevis.
6§

Om kommunen i ett arende
om serveringstillstand begar att
sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillstandskrav ar uppfyllt, ska kom-
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munen godta motsvarande dokument fran en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. Kommunen far
dock begara att dokumentet ges
in i original eller i en bestyrkt
kopia eller i form av en auktoriserad översattning till svenska.

Författningsförslag

standskrav ar uppfyllt, ska kommunen godta motsvarande dokument fran en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. Kommunen far
dock begara att dokumentet ges
in i original eller i en bestyrkt
kopia eller i form av en auktoriserad översattning till svenska.

Denna förordning trader i kraft den 1 juli 2023.
Förordningen galler till och med den 1 juli 2029.
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2

Utredningens uppdrag
och arbete

2.1

Bakgrund

Den 12 november 2020 beslutade regeringen att ge en sarskild utredare i uppdrag att utreda gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker.
En förutsattning för uppdraget var att Systembolagets monopol sakras. Uppdraget bygger pa en överenskommelse mellan regeringen,
Centerpartiet och Liberalerna.

2.2

Uppdraget

Utredningens uppdrag har bl.a. varit att
•

göra en EU-rattslig analys av om och i sadant fall föresla hur
gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsattning att detaljhandelsmonopolet sakras,

• bedöma om det ar EU-rattsligt möjligt och om det finns behov
av att begransa gardsförsaljning till att t.ex. enbart tillatas pa landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för smaproducenters hantverksmassiga produktion,
• bedöma om försaljningen behöver knytas till ett produktionsstalle eller ett odlingsstalle och om det ar nödvandigt att aven tilllata försaljning via internet, eller pa annat vis för hemleverans,
• lamna förslag pa former för tillsyn, öppettider och prissattningsmodell,
• analysera vilka eventuella kommersiella effekter som kan förvantas för naringslivet, landsbygden, smaföretagare och sysselsattning om gardsförsaljning skulle införas,
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• analysera vilka eventuella folkhalsokonsekvenser som införande
av gardsförsaljning av alkoholdrycker kan föranleda, och
• lamna nödvandiga författningsförslag.
Uppdraget framgar i sin helhet i bilaga 1.

2.3

Utredningens arbete

Utredningsarbetet har bedrivits pa sedvanligt satt med regelbundna
möten med expertgruppen. Totalt har sex möten agt rum. I samband
med dessa möten har ett antal promemorior presenterats och diskuterats. Enskilda experter har aven bistatt utredningen vid sarskilda
möten och i dialog om sarskilda fragor.
Utredningen har mottagit yttranden och inspel fran olika aktörer
under arbetets gang. Utredningen har tagit del av EU-rattsliga analyser av Ulf Bernitz, professor i europaratt vid Stockholms universitet och Jörgen Hettne, jur. dr, professor i handelsratt och docent i
EU-ratt vid Lunds universitet. Utredningens arbete med de EUrattsliga fragorna har utförts i nara samarbete med de av regeringen
utsedda EU-rattsliga experterna i expertgruppen, f.d. domaren i EUdomstolen Carl Gustav Fernlund och amnesradet vid Kommerskollegium, Olivier Linden. Dessa bada experter star bakom utredningens EU-rattsliga analys.
Sekretariatet och utredaren har ocksa haft möten eller varit i kontakt med följande organisationer och myndigheter. Sveriges Alkoholproducenter (SPA), Viva Wine Group, Skanes Dryckesproducenter, tjanstemannens samordningsfunktion för lansstyrelsernas
alkohol- och tobakstillsyn (SLATT), Kommunala alkoholhandlaggares förening (KAF), Alkoholpolitiskt Forum, Jordbruksverket,
Sveriges Branschorganisation för Oenologi & Vitikultur (SBOV),
Sveriges Landsrad för Alkohol- och Narkotikafragor (SLAN),
Sveriges Bryggerier, Visit Sweden, Eldrimner1 och Statistikmyndigheten SCB.
Sekretariatet och utredaren, samt vissa ur expertgruppen, har
under utredningstiden gjort verksamhetsbesök vid Hallakra vingard,

1 Eldrimner ar ett svenskt resurscentrum för mathantverk.
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Dryg cider, Perfectly Squared Brewing, Spirit of Hven, Kullabergs
vingard, Hyllie Bryggeri, Lillhassla vingard och Sartshöga vingard.
Utredningen har uppdragit at Sweco att utföra dels en branschanalys, dels en skattning av folkhalsokonsekvenser. Swecos rapporter finns bilagda till betankandet.
Utredningen har haft möte med tjansteman fran det finska
Social- och halsovardsministeriet. Information om lagstiftning och
utvecklingen i andra lander har inhamtats fran tjansteman vid departement i berörda lander, Sveriges ambassader och genom sökningar
i bl.a. databaser.
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3

Utgangspunkter för utredningens
uppdrag

3.1

Alkoholpolitiska utgángspunkter

Den svenska alkoholpolitikens övergripande mal ar att framja folkhalsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Malet ska nas genom sadana insatser som motverkar
skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion.1
Grunderna för den nuvarande alkoholpolitiska regleringen faststalldes genom beslut av 1977 ars riksdag.2 Enligt detta beslut ska
malet vara att begransa alkoholens skadeverkningar genom att
minska den totala konsumtionen. Denna strategi bygger, enligt vad
regeringen uttalade, pa kunskaper och beprövade erfarenheter av tillganglighetens betydelse för utvecklingen av totalkonsumtionen och
alkoholskadorna. Regeringen anförde vidare att en ökad tillganglighet av alkohol medför en ökad totalkonsumtion. Ju mer alkohol det
dricks i ett samhalle, desto fler manniskor gar ocksa över fran mattlighetsdrickande till missbruk. Omvant galler att ju svarare det ar att
fa tag pa alkohol, desto mindre dricks det totalt sett och desto farre
manniskor skadas pa grund av alkoholen.3
En barande ingrediens i alkoholpolitiken har alltsedan 1900-talets
början varit desintresseringsprincipen, dvs. att begransa de privata
vinstintressena i alkoholhanteringen. I samband med införandet av
1994 ars alkohollag uttalade regeringen i detta avseende bland annat
följande.

1 Prop. 2010/11:47, bet. 2010/11:SoU8, rskr. 2010/11:203.
2 Prop. 1976/77:108, bet. SkU40, rskr. 231.
3 Prop. 1994/95:89 avsnitt 5.1.
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Grundlaggande för svensk alkoholpolitik under hela 1900-talet har varit
en stravan att begransa utrymmet för marknadskrafterna, dvs. konkurrens och privat vinstintresse. Motivet har varit övertygelsen att konkurrens och privat vinstintresse leder till aktiv marknadsföring och aktiv
försaljning och darmed ökad konsumtion. Ju fler privata företag som far
ett intresse av att alkoholförsaljningen ökar, desto battre kommer alkoholdryckerna att havda sig i konkurrensen om manniskornas pengar.
Nar det galler en sektor som samhallet inte vill skall vaxa, ar marknadsmekanismer som konkurrens och vinstintresse inte sarskilt lampliga
medel.
Principen att begransa privata vinstintressen i alkoholhanteringen har
enligt regeringens uppfattning fortsatt giltighet och ar en betydelsefull
grundsats nar staten skall utforma regler för marknadsföring av och
riktlinjer för detaljhandeln med alkoholdrycker. Inom de omraden dar
alkoholmonopolen skall avvecklas, dvs. tillverkning, import och partihandel, far principen en ny innebörd. Tidigare var grunden för det statliga agerandet att halla privata vinstintressen borta fran alkoholhanteringen. Nu blir grundsatsen att marknadskrafterna skall kontrolleras via
ett system med tillstand, tillsyn och sanktioner, som skall hanteras av
en ny alkoholmyndighet.4
I förarbetena till alkohollagen (2010:1622), liksom i regeringens s.k.
ANDT-strategi, framgar att begransningar i tillgang och tillganglighet ar de viktigaste atgarderna för att minska de alkoholrelaterade
skadeverkningarna och problemen. I det avseendet namns prispolitiken (alkoholskatten) och detaljhandelsmonopolet som de enskilt
viktigaste alkoholpolitiska verktygen.5 I propositionen En ny alkohollag,6 anför regeringen bl.a. följande.

Den svenska alkoholpolitikens mal ar att framja folkhalsan genom att
minska alkoholens skadeverkningar. Malet ska nas genom insatser som
motverkar skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total
alkoholkonsumtion. Ett av de framsta och mest grundlaggande politiska
instrumenten för att na detta mal ar en restriktiv lagstiftning pa alkoholomradet. Med en val fungerande lagstiftning har samhallet möjlighet
att kontrollera hanteringen av alkohol i samhallet och sarskilt begransa
tillgangligheten till alkohol i vissa miljöer och sammanhang.
Detaljhandelsmonopolets alkoholpolitiska syfte och kontrollfunktion kommer till tydligt uttryck i agardirektivet till Systembolaget
dar det gar att lasa följande.

4 Prop. 1994/95:89, avsnitt 6.1.
5 Prop. 2009/10:125 s. 86 och prop. 2010/11:47, s. 24.
6 Prop. 2009/10:125 s. 55.
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Systembolaget innehar i Sverige ensamratt till detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl. Denna ensamratt har ett alkoholpolitiskt syfte
och begransar alkoholens tillganglighet. Denna begransning kommer
till stand genom att bolaget enligt alkohollagen (1994:1738) och avtalet
mellan bolaget och staten dels har kontroll över butiksetableringar och
öppettider, dels ser till att alkoholdrycker inte lamnas ut till personer
som ar under 20 ar eller ar markbart paverkade eller da det finns anledning att anta att varan ar avsedd att olovligen tillhandahallas nagon.
Den restriktiva alkoholpolitiken har behövt balanseras mot allmanhetens intresse av att faktiskt fa tillgang till alkohol i ordnade former.
Detta, angav regeringen exempelvis i budgetpropositionen för
2020/21, innebar bl.a. att Systembolaget behöver anpassa sin verksamhet efter konsumenternas förandrade inköpsmönster, sasom
ökad e-handel och utnyttjande av möjligheten till hemleverans, liksom det ökade intresset för smaskaliga verksamheter och narproducerade produkter. 7 I anslutning till detta angav regeringen aven att
en utredning om gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras, dock med villkoret att detaljhandelsmonopolet ska sakras. Regeringen betonar dock att det ar viktigt att bibehalla en restriktiv alkohollagstiftning. I direktiven till denna utredning framhalls ocksa att den svenska alkoholregleringen behöver framsta som
konsekvent och systematisk för att kunna rattfardigas ur ett EUperspektiv.

3.2

Naringspolitiska utgangspunkter

Den svenska livsmedelsstrategins övergripande mal ar en konkurrenskraftig livsmedelskedja dar den totala livsmedelsproduktionen
ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömal nas, i syfte att
skapa tillvaxt och sysselsattning och bidra till hallbar utveckling i
hela landet. Produktionsökningen, bade konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfragan.8
Livsmedelsstrategin ar utformad kring ett övergripande mal för
livsmedelspolitiken samt tre strategiska mal inom omraden som bedöms vara sarskilt viktiga för att na det övergripande malet, samt för
utvecklingen av livsmedelskedjan. Inom ett av de tre strategiska omradena, konsument och marknad, behandlas besöksnaring och mal7 Prop. 2020/21:1 Utgiftsomráde 9, s. 111.
8 Prop. 2016/17:104, s. 20.
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tidsupplevelser. Regeringen konstaterar att besöksnaringen har haft
en stark utveckling under hela 2000-talet bade vad galler tillvaxt och
sysselsattning, och att den stora tillvaxtpotentialen finns bland utlandska besökare. I strategin anges att drygt en tredjedel av det som
utlandska besökare spenderar i Sverige avser inköp av livsmedel, mat
och dryck i butik, restaurang, café, etc. Bilden av Sverige som livsmedelsproducerande land beskrivs dock som fortfarande relativt
svag, samtidigt som bilden av Sverige som attraktiv destination för
maltidsupplevelser har starkts. Regeringen konstaterar ocksa att besöksnaringen och de smaskaliga mat- och dryckesföretagen kan bidra till att gemensamt bygga varumarken och aven skapa efterfragan
pa exportprodukter, vilket bidrar till lokal och regional tillvaxt och
sysselsattning. Regeringens bedömning ar att det finns en potential
i att möta efterfragan pa upplevelser kring mat och dryck som en
integrerad del av besöksnaringen.9
I Visit Swedens trendrapport 2020 om maltidstrender, konstateras att det finns en riktning i dag fran globalt till lokalt. Medan intresset för den lokala och inhemska matproduktionen ar drivet av ett
hallbarhetstank i alla former - ekologiskt, ekonomiskt och socialt sa drivs sökandet efter det hyperlokala av viljan att hitta det mest
autentiska inom smaker, maltider och upplevelser. I rapporten
namns det ökade intresset för REKO10-ringar som ett exempel pa
det.11 Inom kategorin alkoholdrycker yttrar sig denna trend bl.a. i en
ökad efterfragan pa lokala drycker pa Systembolaget. Sedan Systembolaget 2014 införde ett sarskilt sortiment för lokalt och smaskaligt
(TSLS), har kundefterfragan pa lokala drycker pa Systembolaget
ökat stadigt. TSLS-sortimentet uppgick till 1,0 procent av Systembolagets totala försaljning 2020, jamfört med 0,8 procent aret innan.
Manga alkoholdryckesproducerande företag i Sverige har besöksverksamhet i nagon omfattning, i form av provsmakningar, servering
och ibland fullskalig kost och logi samt konferensmöjligheter. Samtidigt upplever manga tillverkare att de hammas av att inte kunna
salja sin produktion fran tillverkningsstallet.12 Flera dryckestillverkare har för utredningen berattat om en frustration som de upplever
9 Prop. 2016/17:104, s. 72-74.
10 REKO stár för Rejal Konsumtion och ar ett satt att handla lokalproducerad mat.
Hushallningssallskapet. https://hushallningssallskapet.se/forskning-utveckling/reko/
[besökt 2021-11-05].
11 Visit Sweden - Trendrapport 2020, Maltidstrender, s. 9.
12 Dryckesbranschrapporten 2019.
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hos besökare nar dessa informeras om att de inte kan köpa med sig
nagon dryck fran besöket. Dryckestillverkarna som utredningen har
haft kontakt med ser gardsförsaljning som den ingrediens som gör
besöksupplevelsen komplett. Vid sidan av besöksverksamheten anges
ocksa gardsförsaljning vara ett viktigt verktyg för att framja export och
produktutveckling. I en webbenkat bland 95 svenska dryckestillverkare som marknadsundersökningsföretaget Ipsos genomförde i slutet
av 2020 pa uppdrag av LRF Lokal Mat & Dryck, svarade 80 procent
av tillverkarna att de skulle starta gardsförsaljning om det blev
tillatet.13
Avsaknaden av gardsförsaljning kan ha betydelse för turisters intresse att besöka dryckesproduktionsstallen. I en malgruppsanalys
som undersöker gardsförsaljning genomförd av Visit Sweden14 under
2021 med respondenter fran ett flertal lander,15 svarade 25 procent av
de som var intresserade av kulinariska upplevelser att de ville besöka
ett bryggeri, destilleri, vingard eller musteri. Av dessa svarade
27 procent att deras intresse för att besöka tillverkarna minskade om
man inte far köpa med sig dryck.16
Samtidigt som manga tillverkare efterfragar en möjlighet till
gardsförsaljning, finns en bred förankring i det svenska samhallet för
Systembolagets monopol. I en matning 2020 av Kantar Sifo pa uppdrag av Systembolaget, var 76 procent positiva till Systembolaget
och monopolregleringen.17 Det ar ocksa tydligt att svenska dryckestillverkare i huvudsak ar positiva till och ser sig beroende av Systembolaget som försaljningskanal. Manga tillverkare har papekat för utredningen att man inte stödjer införandet av gardsförsaljning om det
sker pa bekostnad av detaljhandelsmonopolet.

13 Dryckesbranschrapporten 2021.
14 Malgruppsanalys 2021 (del1), Visit Sweden/Mindshare.
15 Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederlanderna, Storbritannien, Frankrike,
och USA.
16 Svaren visade aven att 13 procent av besökarna angav ett ökat intresse att besöka tillverkarna
om det inte var tillatet att köpa med sig dryck hem.
17 Sa sager folket | Systembolaget (omsystembolaget.se) [kontrollerad den 9 november 2021].
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Fragans tidigare behandling

3.3.1

Betankandet En ny alkohollag SOU 2009:22
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Alkohollagsutredningen hade bl.a. i uppdrag att utreda konsekvenserna av att tillata tillverkare av spritdrycker, vin och starköl att pa
den egna garden salja egenproducerade drycker till konsumenter.
Om inga negativa konsekvenser vad galler restriktiv alkoholpolitik
bedömdes föreligga och det bedömdes förenligt med EU-ratten,
skulle utredaren lamna förslag till en sadan reglering (dir. 2007:11).
Alkohollagsutredningen överlamnade 2009 slutbetankandet En ny
alkohollag (SOU 2009:22). Utredningen bedömde att försaljning av
starköl, vin och spritdrycker direkt fran tillverkaren inte bör tillatas
da det ansags oförenligt med Systembolagets monopolstallning. Sadan försaljning av starköl och spritdryck skulle enligt utredningen
ocksa vara olamplig fran alkoholpolitisk synpunkt. Utredningen
lamnade darför inget förslag om gardsförsaljning.

3.3.2

Propositionen En ny alkohollag prop. 2009/10:125

Alkohollagsutredningens bedömning i fragan om gardsförsaljning
fick ett blandat mottagande av remissinstanserna. Flera remissinstanser ansag att ytterligare EU-rattsliga övervaganden behövde
göras. I propositionen En ny alkohollag18 gjorde den davarande regeringen bedömningen att möjligheten att tillata gardsförsaljning av
alkoholdrycker borde analyseras ytterligare. Regeringen beslutade
darför att tillsatta en ny utredning med uppdrag att ta fram ett förslag till hur gardsförsaljning av alkoholdrycker kan ske pa ett satt
som ar förenligt med EU-ratten liksom detaljhandelsmonopolet och
utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhalsan.

3.3.3

Delbetankandet Gardsförsaijning SOU 2010:98

Utredningen om vissa alkoholfragor hade bl.a. i uppdrag att ta fram
ett förslag till hur gardsförsaljning av alkoholdrycker kunde ske pa
ett satt som var förenligt med EU-ratten liksom detaljhandelsmonopolet utan negativa konsekvenser för folkhalsan. Om utredaren
18 Prop. 2009/10:125.
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skulle bedöma att det var omöjligt att införa gardsförsaljning enligt
dessa förutsattningar, skulle utredaren informera Socialdepartementet.19 I december 2010 lamnade utredningen delbetankandet
Gdrdsförsáljning (SOU 2010:98). Utredningens slutsats var att det
gar att införa gardsförsaljning men att det maste göras enligt en
modell som inte hindrar utlandska tillverkare fran att fa sina produkter salda genom gardsförsaljning eller att etablera sig i Sverige för
att bedriva gardsförsaljning. Det betydde enligt utredningen dels att
det inte skulle vara möjligt att begransa gardsförsaljning till produktionsstallet, dels att aven andra produkter an producentens egna
maste kunna saljas genom gardsförsaljning.
Utredningens förslag gick ut pa att inhemska och utlandska tillverkare av alkoholdrycker, i samband med studiebesök och liknande
arrangemang med anknytning till de tillverkade dryckerna, skulle fa
salja egenproducerade alkoholdrycker samt alkoholdrycker av samma
slag fran andra tillverkare. Enligt utredningens modell skulle gardsförsaljning fa ske efter tillstand fran kommunen under villkor att
• försaljningen inte översteg 1 liter sprit, 3 liter vin eller andra jasta
alkoholdrycker eller 5 liter starköl, och
• tillstandshavarens sammanlagda försaljning inte översteg
1 500 liter 100 volymprocent alkohol per ar (motsvarar omkring
3 750 liter spritdryck, 10 000 liter vin eller 27 273 liter öl).

För tillstand skulle kravas i princip detsamma som galler för tillstand
till servering av alkoholdrycker (avseende lamplighet, kunskap, ordning, öppettider, tillsyn m.m.). Vad galler priser för dryckerna föreslogs att dessa inte skulle fa sattas lagre an tillverkningskostnaden
plus skatter eller inköpspriset med ett skaligt paslag.
Utredningen bedömde att förslaget inte skulle leda till nagra negativa konsekvenser för folkhalsan av betydelse, och inte heller att
detaljhandelsmonopolet skulle behöva avskaffas. Om EU-domstolen
skulle finna att gardsförsaljningen medför att monopolregleringen
inte langre kan motiveras EU-rattsligt, menade utredningen att det i
sa fall inte behövde fa konsekvenser för annat an reglerna om gardsförsaljning. Experterna Karin Eckerberg (Systembolaget AB) och
Matz Larson (Folkhalsomyndigheten) lamnade sarskilda yttranden
dar de stallde sig kritiska till utredningens slutsatser.
19 Dir. 2010:21.
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Áven denna utredning fick ett blandat mottagande fran remissinstanserna. Flera remissinstanser, daribland Brottsförebyggande
Radet (BRÁ), Folkhalsomyndigheten (Fohm), Föreningen Lans-

styrelsernas Alkoholhandlaggare, Systembolaget och flera folkhalsoframjande organisationer som IOGT-NTO, Alkoholpolitiskt Forum
och Bla Bandet, samt merparten av kommunerna som yttrat sig,
avstyrkte förslaget och framförde att det inte bedömdes förenligt
med den svenska alkoholpolitiken. Flera av dessa ansag att gardsförsaljning skulle aventyra detaljhandelsmonopolet. Flera andra instanser, daribland Jordbruksverket, Konkurrensverket, Tillvaxtverket,
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Regelradet samt branschföretradare sasom Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) samt Svenska
Fruktvinsringen, tillstyrkte förslaget. Vissa av de remissinstanser
som tillstyrkte förslaget ur ett EU-rattsligt perspektiv, daribland
SIEPS och Kommerskollegium, ansag att det sannolikt skulle ga att
införa en mer restriktiv form av gardsförsaljning an den som utredningen hade föreslagit. Vissa andra remissinstanser, sasom Göta hovratt och Systembolaget, ifragasatte utredningens EU-rattsliga analys
och ansag att gardsförsaljning skulle riskera att aventyra detaljhandelsmonopolet.
Fohm och Systembolaget ansag att utredningens förslag, som
inte var begransat till försaljning fran produktionsplatsen, skulle
riskera att öka alkoholkonsumtionen. Dessa instanser ansag vidare
att om gardsförsaljning skulle innebara att monopolet skulle falla,
skulle det fa negativa konsekvenser för folkhalsan.
Flera remissinstanser lyfte fram vad de ansag var oklarheter i utredningens förslag. Kommunala Alkoholhandlaggares Förening
(KAF), Göta hovratt och Förvaltningsratten i Malmö ansag exempelvis att begreppet upplevelsetjanst skulle behöva definieras tydligare. Fohm noterade bl.a. skillnader mellan förslaget och alkohollagens regler om provsmakning. Systembolaget och Förvaltningsratten i Malmö saknade en bedömning av vad som skulle galla för gardsförsaljare om modellen efter domstolsprövning skulle behöva avskaffas för att bevara alkoholmonopolet.
Den 16 september 2012 framförde statsradet Maria Larsson att
regeringen hade beslutat att det inte skulle bli nagon gardsförsaljning
av alkohol enligt utredningsförslaget som kommit tva ar tidigare.20
Statsradet uttalade dock att gardsförsaljningen som fraga skulle fort20 Sverigesradio.se.
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satta att beredas i Regeringskansliet för att se om nagon annan lösning kunde finnas. Den 11 december 2014 beslutade regeringen att
avsluta beredningen utan att lamna nagot förslag.21

3.3.4

Betankandet Ett land att besöka - En samlad politik
för hallbar turism och vaxande besöksnaring
SOU 2017:95

Utredningen, som hade i uppdrag att lamna förslag pa en sammanhallen politik för hallbar turism och vaxande besöksnaring, konstaterade att alkoholdrycksproducenter pekat pa att deras villkor för
gardsförsaljning skiljer sig fran kollegors i andra lander. Utredningen bedömde att möjligheten till gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker skulle gynna utveckling av företagande, sysselsattning
och maltidsturism i Sverige. I betankandet konstateras att det inom
ramen för utredningen inte getts förutsattningar att utvardera vilka
konsekvenser gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker skulle ha
för Systembolagets försaljningsmonopol. Utredningen avstod med
hanvisning till det fran att ge förslag inom omradet.

3.3.5

Tillkannagivande fran riksdagen
och januariöverenskommelsen

Riksdagen tillkannagav i maj 2018 att regeringen, under förutsattning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan uppratthallas,
bör verka för en lagstiftning som möjliggör gardsförsaljning i begransad utstrackning.22
Enligt punkt 23 i januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse
mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, under rubriken Gör det möjligt att leva och bo pd
landsbygden, skulle en utredning om gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker genomföras med start 2020. En förutsattning för utredningsuppdraget skulle vara att Systembolagets detaljhandelsmonopol sakras.

21 Dnr. S2010/9077/FST.
22 Bet. 2017/18:SoU8 punkt 4, rskr. 2017/18:260.
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i Sverige

Detaljhandel med alkoholdrycker i Sverige ar i princip förbehallen
det statligt agda bolaget Systembolaget AB.1 Folköl, dvs. öl med en
alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent, far dock saljas i livsmedelsbutiker och av tillverkaren efter anmalan till berörd kommun.2
Detaljhandelsmonopolet innefattar inte servering av alkoholdrycker till allmanheten. Sadan servering far bedrivas av den som har
tillstand fran berörd kommun.3 Innehavare av serveringstillstand kan
köpa alkoholdrycker direkt fran partihandlare och behöver alltsa inte
ga via Systembolaget.4 Sedan 2011 ar det under vissa förutsattningar
aven tillatet för den som har ett stadigvarande serveringstillstand,
som ar partihandlare eller ar tillverkare av alkoholdrycker att arrangera provsmakning.5 För att en tillverkare utan serveringstillstand
ska fa erbjuda provsmakning ska alkoholdrycken vara tillverkad med
ravaror som producerats pa den egna garden. Kammarratten i Stockholm har i ett mal fastslagit att framstallning av jast i samband med
öltillverkning ar att anse som en sadan produktion av en ravara som
ger ratt att anordna provsmakning. 6
Enligt CAN7:s statistik som utgar fran anskaffning av alkohol,
minskade den totala arliga konsumtionen av alkoholdrycker i Sverige
med 6 procent 2020 och uppgick till 8,46 liter ren alkohol per invanare över 15 ar. Detta kan delas upp i försaljning fran Systembolaget,
restauranger, folköl samt en oregistrerad del, vilket illustreras enligt
1 5 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622).
2 5 kap. 5 § alkohollagen.
3 8 kap. 1 § alkohollagen.
4 4 kap. 2 § alkohollagen.
5 8 kap. 6 och 7 §§ alkohollagen.
6 Mal nr 6374-14.
7 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
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figur 4.1 nedan. Diagrammet innehaller tva varden för 2019 och linjerna ar brutna daremellan eftersom CAN sedan 2019 anvander en
ny metodik för att skatta den oregistrerade anskaffningen.8
Figur 4.1

Alkoholanskaffning i Sverige 2002-2020
Liter ren alkohol per person över 15 ar

Kalla-. CAN.

Av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 2019 harrörde 64,8 procent av de konsumerade dryckerna fran Systembolaget, 10,0 procent
fran restauranger med serveringstillstand och 4,7 procent fran
folkölsförsaljning. Den oregistrerade delen stod för 20,5 procent
enligt den nya metodiken varav 11,6 procent harrörde fran resandeinförsel, 5,7 procent fran smugglad alkohol, 2,0 procent fran hemtillverkning och 1,2 procent fran internet (ej inkluderat Systembolagets internetförsaljning). Sifforna för 2020 ar starkt paverkade
av spridningen av covid-19 med kraftigt minskad restaurangförsaljning
och resandeinförsel, samtidigt som Systembolagets försaljning ökade.

8 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2019, CAN Rapport 193.
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Systembolagets försaljning9

Det finns 447 Systembolagsbutiker över hela Sverige. I varje kommun finns minst en butik. Darutöver finns cirka 490 ombud till
Systembolaget. Vid ett ombud gar det att bestalla och hamta alkoholdrycker. Ombuden ar ofta vanliga butiker och finns pa mindre
orter dar kundunderlaget för att etablera en Systembolagsbutik ar
för litet. Dryckerna hos ombuden lamnas bara ut under Systembolagets öppettider, och samma regler om aldersgrans m.m. för utlamnande av alkoholhaltiga drycker galler hos ombuden som i
Systembolagsbutikerna.
Privatpersoner kan bestalla produkter pa Systembolagets webbplats för uthamtning i valfri Systembolagsbutik eller hos ombud.
Systembolaget startade ocksa en försöksverksamhet med hemleveranser i vissa utvalda delar av Sverige i slutet av 2013. Efter en andring
i avtalet mellan staten och Systembolaget ar hemleveranser sedan
2019 en del av Systembolagets ordinarie verksamhet och ska tacka
hela landet. Permanentandet av försöksverksamheten motiveras bl.a.
som ett satt att underlatta för svenska smdproducenter att via Systembolaget möta konsumenternas efteifrdgan pd smdskaliga och narproducerade produkter.10 Under 2020 uppgick vardet av hemleveransförsaljningen till cirka 315,5 miljoner kronor vilket utgjorde cirka
0,7 procent av Systembolagets totala försaljning under perioden.
I och med spridningen av covid-19 i början av 2020 har hemleveranserna ökat markant.
Systembolagets sortiment bestar pa ett övergripande plan av ett
fast sortiment, ett bestallningssortiment och ett tillfalligt sortiment.
Systembolagets försaljning har de senaste aren ökat och uppgick ar
2020 till totalt 45,2 miljarder kronor.

9 Uppgifterna i detta avsnitt bygger pa Konkurrensverkets rapportering till Europeiska kommissionen om det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker (juni 2021) samt
underlag fran Systembolaget.
10 Prop. 2018/19:59 s. 109-110.
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Det fasta sortimentet innehaller cirka 2 400 drycker och utgör cirka
91,2 procent av den totala försaljningen. Produkterna i det fasta sortimentet köps in genom offertförfragning följt av blindprovning.
Den enskilda butikens storlek och kundefterfragan avgör vilka
drycker som finns i vilka butiker. Sortimentet utvarderas tva ganger
per ar, och nyheter lanseras fyra ganger per ar. Det gar ocksa att kvala
in till det fasta sortimentet genom hög efterfragan i bestallningssortimentet.
Bestallningssortimentet utgörs av drycker som Systembolaget
saljer men inte provar, kvalitetssakrar eller beskriver. Dryckerna i
bestallningssortimentet finns inte i butikerna men gar att bestalla via
Systembolagets hemsida eller i butik. Systembolaget har en staende
offertförfragan för att tas in i bestallningssortimentet och nya lanseringar sker löpande. I bestallningssortimentet finns cirka 13 000
drycker och sortimentet utgör cirka 3,7 procent av Systembolagets
försaljning. Andelen svenska drycker i bestallningssortimentet ar
0,6 procent för vin, 11,2 procent för sprit och 28,8 procent för starköl.
Det tillfalliga sortimentet bestar av Tillfalligt Sortiment Sasong
(TSS), Tillfalligt Sortiment Exklusivt (TSE), Tillfalligt Sortiment
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Volym/Tid (TSV/TST) samt Tillfalligt Sortiment Lokalt och Smaskaligt (TSLS). Sammantaget utgör det tillfalliga sortimentet 4,1 procent av Systembolagets försaljning.
Figur 4.3

Systembolagets försaljning uppdelat pa sortiment ar 2020

Tillfalliga sortimentet

4,1%

Övrigt 1,0%

Fasta sortim entet
91,2%

Kalla: Systembolaget.

Utöver de artiklar i det fasta sortimentet och det tillfalliga sortimentet som varje butik lagerför och som utgör den centralt tilldelade
sortimentsmixen, finns aven för enskild butik ett s.k. Lokalt Efterfragat Sortiment (LES). Enskilda Systembolagsbutiker har aven
möjlighet, för att tillgodose ett sarskilt lokalt identifierat behov, att
sjalva besluta om att lagga till maximalt 20 artiklar i butikens sortiment genom sortimentet Butikens val.
Svensktillverkade alkoholdrycker utgjorde knappt 47 procent av
Systembolagets totala försaljning 2020 (matt i volym).
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TSLS-sortimentet11

TSLS-sortimentet tillkom 2014 som svar pa det ökande intresset för
lokala produkter. För att komma i fraga för inköp som TSLS-artikel
kravs att produkten produceras lokalt, dvs. inom ett avstand om
högst femton mil fran den/de butiker som produkten köps in till.
Produkten ska ocksa vara hantverksmassigt producerad12 och den arliga produktionsvolymen ska understiga vissa specificerade nivaer.13
Produkten ska dessutom uppfylla minst ett av nedanstaende kriterier.
• Produkten ska vara jast, bryggd, destillerad eller mustad pa den
lokala produktionsadressen.
• Produkten ska innehalla lokala ravaror. Enbart vatten raknas inte
som en lokal ravara.
• Produkten ska fa sin slutgiltiga karaktar pa den lokala produktionsadressen. En artikel som endast etiketteras eller buteljeras
lokalt uppfyller inte detta kriterium.
Leverantörer valjer sjalva om de vill offerera sina produkter till TSLSsortimentet eller placera dem i bestallningssortimentet. Endast det
senare kan dock kvalificera för att upptas i det fasta sortimentet, om
tillracklig försaljning uppnas. Det ar möjligt att fa en TSLS-produkt
lanserad i upp till 10 butiker. Försaljningen av TSLS-produkter utgjorde 1,0 procent av Systembolagets totala försaljning 2020. Motsvarande siffra 2019 var 0,8 procent.
Det ar tillverkaren som ansvarar för lagerhallning och distribution till tilldelade butiker. De som vill vara bestallningsbara i hela
landet erbjuds dock att leverera produkten till en av Systembolagets
tre depaer, i Stockholm, Örebro och Sundsvall. I butikerna utvarderas produkterna löpande och om det finns det en kundefterfragan,
skalas antal butiker som saljer varan upp (till max tio butiker). Sak11 Uppgifterna i detta avsnitt bygger huvudsakligen pa underlag fran Systembolaget.
12 Att produkten ar smaskalig och hantverksmassigt tillverkad betyder att ”endast ett fatal”
ska ha varit delaktiga i tillverkningen. För öl innebar det exempelvis ocksa att s.k. kontraktsbryggning inte ar möjlig, daremot tillats s.k. collabs, dvs. samarbeten mellan fysiska bryggerier. För vin innebar det exempelvis att s.k. urban wineries tillats, dvs. vinerier som utför jasningen men dar druvorna köps in. För sprit innebar det att den viktigaste karaktarsgivande
delen av tillverkningen ska ske hos producenten, dvs. exempelvis destilleringen av whisky (ej
bara lagring) eller den andra destilleringen (den med kryddning) av gin. Sprit som endast blandas, spads eller buteljeras pa plats tillats inte i detta sortiment.
13 Den arliga tillverkningsvolymen per produkt (ej per leverantör) ska vara högst 50 000 liter
för öl och cider, 20 000 liter för vin, 13 000 liter för starkvin och 10 000 liter för sprit.
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nas daremot kundefterfragan, avlistas produkten sa smaningom.
Áven produkter som lagerhalls av Systembolaget utvarderas. Utvarderingen sker efter tre manader och sedan löpande varje manad med
försaljningsstatistik för de tre föregaende manaderna.
Figur 4.4

Fördelning av drycker inom TSLS, volym

Sprit

Vin

2,0%

1,0%

Öl

97,0%

Kálla- Systembolaget.
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Fördelning av drycker inom TSLS, varde

Vin

Sprit

4,0%

13,0%

83,0%

Kalla: Systembolaget.

Öl ar den överlagset största kategorin inom TSLS-sortimentet. Öl
utgör 97 procent av volymen och 83 procent av vardet inom kategorin, jamfört med sprit som utgör 2 procent av volymen och 13 procent av vardet, samt vin som utgör 1 procent av volymen och 4 procent av vardet.
Svenska viner och svensk sprit saljs i större volymmassig omfattning genom bestallningssortimentet (83 000 respektive 183 000 liter)
an genom TSLS-sortimentet (76 000 respektive 84 000 liter). Svensk
öl saljs daremot i narmare tre ganger sa stor volymmassig omfattning
genom TSLS-sortimentet som genom bestallningssortimentet.

4.1.2

Privatimporttjanst

Systembolaget ar enligt alkohollagen skyldig att bista privatpersoner
med införskaffande aven av sadana alkoholdrycker som inte lagerhalls av Systembolaget eller som finns i bestallningssortimentet.14
Darför har Systembolaget inrattat en s.k. privatimportservice. Trots
namnet avser skyldigheten saval alkoholdrycker som lagerförs av
14 5 kap. 4 § alkohollagen.
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annan inom landet, som varor som maste införskaffas fran utlandet.15 Under 2020 mottog Systembolaget 32 393 förfragningar om
privatimport. Av dessa ledde 24 858 (77 procent) till köp. Försaljningen via Systembolagets privatimportservice uppgick under 2020
till cirka 89,8 miljoner kronor och stod för cirka 0,2 procent av Systembolagets totala försaljning.

15 Prop. 2009/10:125, s. 160.
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Tillverkningen av alkoholdrycker
i Sverige1

Sedan 2010 har antalet producenter av alkoholdrycker i Sverige ökat
kraftigt. Vid arsskiftet 2019/2020 fanns det 729 företag som var inriktade pa tillverkning av alkoholhaltiga drycker i Sverige, jamfört
med 90 producenter 2010. Vid utgangen av ar 2020 fanns det 792
tillverkare. Det har funnits viss osakerhet kring det exakta antalet
producenter inom olika kategorier i SCB:s statistik, men i och med
Dryckesbranschrapporten 2021 gjorde LRF ett omfattande arbete
med att kontrollera och komplettera SCB:s statistik för att fa en
komplett bild av branschen. Siffrorna i dryckesbranschrapporten bedöms darför vara de mest rattvisande.2
Öl ar den största kategorin med 581 tillverkare vid utgangen av
2020, och ocksa den kategori som vuxit mest sedan 2010. Den nast
största kategorin ar spritdryck dar antalet tillverkare ocksa har ökat
kraftigt under de senaste aren. Vid utgangen av 2020 fanns 86 tillverkare av spritdrycker i Sverige. Producenter av cider var 2020 den
tredje största kategorin (68 tillverkare) följd av vintillverkare (57 tillverkare). Utvecklingen i branschen illustreras i figur 5.1 nedan.
Observera att figuren anvander statistik fran SCB:s företagsdatabas
som inte ar komplett, men kan anvandas för att visa utvecklingen i
branschen eftersom den finns tillganglig för flertalet ar. En viss avmattning av den höga tillvaxttakten kan noteras mot slutet av tidsserien.

1 Den huvudsakliga kallan till uppgifterna i detta kapitel ar den branschanalys som utredningen
uppdragit at Sweco att utföra och som aterfinns i bilaga 3. Andra kallor anges i texten.
2 För folkhalsoanalysen anvander utredningen siffor fran arsskiftet 2019/2020 da dessa anses
vara mest palitliga, men i detta avsnitt presenteras ocksa statistiken fran arsskiftet 2020/2021,
vilken tillkom efter folkhalsoanalysen.
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Den stora ökning i antalet alkoholproducenter de senaste aren har
inte sammanfallit med att mangden alkohol som tillverkas i Sverige
har ökat, snarare tvart om. Enligt Folkhalsomyndighetens statistik
har tillverkningen av sprit sjunkit fran 115 miljoner liter till 93 miljoner liter per ar mellan aren 2011 och 2020. Áven vin (samt andra
jasta drycker) har sjunkit under samma period fran 116 miljoner liter
till 104 miljoner liter, och starköl fran 296 miljoner liter till 247 miljoner liter.3 I figur 5.2 nedan illustreras produktionen av alkoholhaltiga
drycker över 2,25 volymprocent i Sverige ar 2020. I figuren inkluderas
darför ocksa folköl som det tillverkades 43 miljoner liter av ar 2020.

3 Tillverkning av alkoholdrycker 1995-2020, Folkhalsomyndighetens webbplats.
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Figur 5.2

Totalt antal tillverkade miljoner liter ar 2020

Folköl; 43

Vin; 10

Cider och övriga jasta
drycker; 94

Kálla: Folkhalsomyndigheten.

Karaktarsdragen hos de dryckesproducerande företagen i Sverige
skiljer sig at. Större företag som The Absolut Company (spritdrycker), Carlsberg och Spendrups (öl) samt Kopparbergs bryggeri
(cider) star för stora marknadsandelar. De fyra största dryckestillverkarna har alla minst 250 anstallda och sysselsatter ungefar halften
av de som arbetar i branschen. De tio största tillverkarna stod för
hela 93 procent av de svensktillverkade drycker som saldes pa Systembolaget 2020. Den stora ökningen av antalet dryckestillverkare de
senaste aren ar ett resultat av att manga, mindre tillverkare har etablerat
sig. Nio av tio svenska tillverkare av alkoholdrycker har mindre an fem
anstallda, och de flesta sysselsatter en till tva heltidstjanster.
Dryckestillverkarna finns i alla lan och i 218 av landets 290 kommuner. Majoriteten av tillverkarna finns i Stockholms lan. En stor
del av tillverkarna ar belagna i större tatorter. Detta galler framför
allt för öltillverkare.
Svensktillverkade alkoholdrycker utgjorde knappt 47 procent av
Systembolagets försaljning 2020 (matt i volym). Ár 2015 utgjorde
andelen svensktillverkade drycker knappt 39 procent.
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Starköl

Med starköl avses öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent. Öl ar en dryck som tillverkas med malt, humle, jast och
vatten som huvudsakliga ingredienser. Malten ger ölen olika karaktar
beroende pa hur den har behandlats innan den tillsatts i ölet, humlen
bidrar med beska och jasten/jasningen omvandlar sockret till alkohol. Bade bryggningsprocessen och ingredienserna paverkar smaken
pa ölet.
Vid utgangen av ar 2020 fanns 581 öltillverkare i Sverige, vilket
kan jamföras med ungefar 30 öltillverkare för tio ar sedan. Det förekommer dock att öltillverkare bedriver s.k. spökbryggning, dvs. att
företaget ager varumarket men bryggningen sker i annans bryggeri. Enligt föreningen Sveriges Bryggerier finns i dagslaget omkring 450 aktiva
öltillverkare som har ett eget bryggeri och alltsa brygger öl i egen regi.
Av de 356 företag som rapporterade till Folkhalsomyndigheten att
de tillverkat öl 2020, angav 295 att de tillverkade mindre an 50 000 liter
öl det aret. 39 företag angav att de hade tillverkat 100 000 liter eller mer.
Medianen bland rapporterade tillverkningsvolymer var 7 743 liter. Átta
tillverkare rapporterade att de tillverkade över 1 miljon liter ar 2020.
Tillsammans stod de för 94,4 procent av den totala tillverkningen.
Ár 2020 fanns det 350 svenska tillverkare av starköl i Systembo-

lagets sortiment, jamfört med cirka 180 ar 2015. I mars 2021 fanns
det 360 ölproducenter enbart i Systembolagets sortiment för lokalt
och smaskaligt (TSLS). Áven om antalet svenska öltillverkare hos
Systembolaget har ökat kraftigt pa senare ar, har de sex största svenska
koncernerna fortfarande en stabil marknadsandel pa omkring 95 procent av de salda volymerna av svensk öl pa Systembolaget.
Öltillverkarna finns i hela landet - i samtliga lan och i 200 av Sveriges 290 kommuner. Till antalet ar de flest i Stockholms lan (120)
medan Gotland och Jamtland har flest bryggerier per invanare (25
respektive 13 per 100 000 invanare).4 Figur 5.3 nedan visar spridningen av bryggerier i hela landet och baseras pa Sveriges bryggeriers
uppskattning av antal bryggerier ar 2020. Detta inkluderar inte spökbryggerier utan endast bryggerier som har egen utrustning och en
faktisk produktionsplats.

4 Kalla: Sveriges Bryggerier.

72

Tillverkningen av alkoholdrycker i Sverige

SOU 2021:95

Figur 5.3

Geografisk spridning av bryggerier 2020

Kálla: Sveriges bryggerier.
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Vin

Vin ar en dryck som framstalls av jast saft fran vindruvor. Alkoholhalten i vin ligger vanligtvis mellan atta och 15 volymprocent. Tillverkningen av vin - bade avseende produktionsmetod och vilka tillsatser som far anvandas - ar reglerad inom EU.5 Till kategorin vin
hör ocksa starkvin, dvs. ett vin som tillsatts druvsprit och vanligtvis
har en alkoholhalt mellan 15 och 22 volymprocent.
Vid utgangen av ar 2020 fanns 57 vintillverkare som bade odlar
sina druvor och framstaller vinet. Före avregleringen av det svenska
partihandels- och produktionsmonopolet (genom alkohollagen fran
1994) fanns inga kommersiella vingardar alls i Sverige. De flesta vingardar i Sverige ar sma, mellan en och tio hektar och tillsammans
omfattar de omkring 100 till 150 hektar.
Det förekommer aven vingardar som later externa aktörer framstalla sjalva vinet, och aven s.k. Urban wineries, dvs. vintillverkare
som köper in druvor. I februari 2021 hade 50 vintillverkare produkter i Systembolagets TSLS-sortiment. Vin definieras som svenskt om
det framstalls av druvor som odlats i Sverige.
Av de 65 företag som rapporterade till Folkhalsomyndigheten att
de tillverkat vin 2020, angav 54 (83 procent) att de tillverkade mindre
an 10 000 liter vin det aret. Medianen bland rapporterade tillverkningsvolymer var 1 337 liter.
Vintillverkarna finns i tolv av Sveriges 21 lan och över halften av
dem, 35 tillverkare, finns i Skane.
Den totala volymen svensktillverkat vin (inklusive starkvin) som
saldes pa Systembolaget 2020 uppgick till 40 000 liter vilket motsvarar 0,02 procent av Systembolagets totala försaljning av vin.

5.3

Cider och övriga jasta drycker

Till denna kategori raknas utöver cider aven in andra jasta alkoholdrycker som mjöd, fruktviner och glögg. Vid utgangen av ar 2020
fanns det 68 registrerade tillverkare inom kategorien. Dessa ar spridda
över landet, varav en stor andel ar belagna i lanen Stockholm, Vastra
Götaland och Skane. Raknat per invanare finns flest tillverkare pa
Gotland och i Skane.
5 Rádets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin.
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Av de 44 företag som rapporterade till Folkhalsomyndigheten att
de tillverkat andra jasta drycker an vin och öl 2020, angav 37 (84 procent) att de tillverkade mindre an 50 000 liter det aret. Medianen
bland rapporterade tillverkningsvolymer var 2 633 liter.

Cider
Cider ar en dryck som framstalls av jast fruktjuice av applen och/
eller paron, dar alkoholen kommer enbart fran den egna jasningen.
Fruktjuicen ska utgöra minst 15 procent av volymen, och drycken
far utöver fruktjuicen innehalla godkanda livsmedelstillsatser,
aromer, icke-jast fruktjuice, vatten och socker.6 I ett internationellt
perspektiv ar den svenska definitionen av cider förhallandevis bred.
Ár 2020 fanns det 49 svenska cidertillverkare representerade i
Systembolagets sortiment, jamfört med cirka 22 cidertillverkare 2015.
De flesta producenterna ar sma men det finns ocksa ett antal större
koncerner. De fyra största cidertillverkarna stod för cirka 83 procent
av den salda volymen av svensktillverkad cider pa Systembolaget
2020, och de sex största tillverkarna för 93 procent. En övervagande
andel av de mindre cidertillverkarna uppges ha egen appel- och/eller
paronodling.
Den svenska ciderproduktionen stod för 92 procent av sald cider
pa Systembolaget 2020, motsvarande en volym om nastan 13 miljoner liter.

Övriga jasta drycker
Ár 2020 fanns 487 svenska producenter av andra jasta drycker an öl,
vin och cider pa Systembolaget. Det kan exempelvis handla om
smaksatta viner, fruktviner, mjöd och glögg. I Systembolagets sortiment fanns 48 svenska tillverkare inom kategorin 2020. De tva största
tillverkarna stod för cirka 54 procent av den salda volymen av svensktillverkade drycker inom kategorin, och de fyra största tillverkarna
för över 74 procent. De svenska producenterna för 18 procent av

6 Livsmedelsverkets föreskrifter om cider, LIVSFS 2005:11.
7 Det ar inte ovanligt att cidertillverkare aven tillverkar övriga jasta drycker. Darför adderas
inte dessa till det totala antalet tillverkare, utan utredningen vill uppmarksamma hur manga
som tillverkar respektive dryck.
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Systembolagets salda volymer 2020, motsvarande en total sald volym
om 900 000 liter.

5.4

Spritdrycker och blanddrycker

Spritdrycker

Spritdrycker framstalls genom jasning av en ravara, som skapar en
alkoholhaltig dryck, som sedan destilleras. För att en ravara ska
kunna jasas maste den innehalla socker (sockerrör, frukt eller druvor) eller starkelse (spannmal, potatis eller agave), som kan förvandlas till jasbart socker. Efter jasning separeras alkoholen fran andra
amnen i en destilleringsprocess. Efter destillering lagras spriten för
att mogna och rundas av i smaken. Vissa spritsorter lagras en kort
tid pa tank medan andra lagras under en langre tid i ekfat. Sprit kan
smaksattas genom macerering, destillering eller med essenser.
Vid utgangen av ar 2020 fanns 86 svenska tillverkare av spritdrycker som ar registrerade att tillverka akvavit, vodka, whisky eller
gin. I Systembolagets sortiment 2020 fanns det dock 134 svenska
producenter i kategorin sprit. Med tillverkning av sprit avses i alkohollagen varje förfarande varigenom sprit framstalls eller utvinns8. Begreppet tillverkning inbegriper saledes verksamheter som exempelvis
endast bestar av blandning av inköpta komponenter eller spadning.
I Systembolagets TSLS-sortiment, dar krav om bl.a. egen destillering
ar en förutsattning, fanns 72 svenska tillverkare representerade i
februari 2021 (varav ungefar halften saljer gin).9
Av de 75 företag som rapporterade till Folkhalsomyndigheten att
de tillverkat spritdryck 2020, angav 67 (89 procent) att de tillverkade
mindre an 50 000 liter spritdryck det aret. Medianen bland rapporterade tillverkningsvolymer var 2 200 liter. De atta tillverkare som
tillverkade över 50 000 liter ar 2020 stod tillsammans för 99,7 procent av den totala tillverkningen.
Ungefar halften av de svenska sprittillverkarna ar lokaliserade i
Stockholms Lan, Skane och Vastra Götaland, men ett flertal företag
finns aven i mer glesbefolkade lan som Vasterbotten och Norrbotten.
De tva sistnamnda lanen har aven flest sprittillverkare per invanare.

8 2 kap. 2 § alkohollagen.
9 Kalla: Systembolaget.
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Av den salda volymen svensk sprit pa Systembolaget 2020, stod
de fyra största sprittillverkarna för cirka 70 procent av den salda volymen, och de sju största för cirka 96 procent. De svenska tillverkarna stod för 15 procent av försaljningen inom kategorin sprit
ar 2020, motsvarande 3,5 miljoner liter. Tillverkningen av sprit i
Sverige uppgick dock till 93 miljoner liter 2020, vilket visar pa den
stora exporten inom denna kategori.

Blanddrycker
Blanddrycker ar alkoholdrycker som inte kan klassificeras som vin,
öl eller andra jasta alkoholdrycker och kallas aven för alkolask. Det
som ar gemensamt hos blanddrycker ar att de bestar av en alkoholbas, en smaksattning, nagon form av sötning och kolsyrat vatten.
Blanddrycker innehaller vanligtvis 1,5 till 7 volymprocent alkohol.
Ár 2020 fanns 27 svenska tillverkare av blanddrycker i Systembolagets sortiment, att jamföra med atta tillverkare 2015. De svenska
tillverkarna stod för 47 procent av försaljningen av blanddrycker pa
Systembolaget ar 2020, motsvarande en total volym om 4,6 miljoner
liter. De tva största tillverkarna inom blanddrycker stod för cirka
70 procent av den salda volymen av svenska blanddrycker pa Systembolaget, och de fem största för 95 procent.
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6.1

Den svenska alkohollagstiftningen

De centrala lagarna inom alkoholomradet ar alkohollagen (2010:1622)
och lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS). I alkohollagen regleras
bl.a. tillverkning, marknadsföring, införsel, servering och handel med
alkoholdrycker. Lagen innehaller aven bestammelser om tillsyn och
straffbestammelser.
Detaljhandel med alkoholdrycker ar, med undantag för detaljhandel med folköl, förbehallen det statligt agda detaljhandelsbolaget
Systembolaget AB. Fram till EU-intradet fanns i Sverige aven ett statligt monopol avseende import, export och partihandel med alkoholdrycker.
LAS reglerar beskattning av alkoholdrycker. Den svenska beskattningen av alkoholdrycker ar i internationell jamförelse hög.
Skalet hartill ar alkoholpolitiskt. Höga priser pa alkoholdrycker anses
allmant ha en dampande effekt pa konsumtionen.
Nedan redogörs narmare för de för utredningen mest relevanta
delarna av alkohollagstiftningen.

6.1.1

Tillverkning

Med tillverkare avses i alkohollagen den som yrkesmassigt tillverkar
alkoholhaltiga drycker och preparat.1 Alkoholdrycker delas i lagen
in i spritdrycker, vin, öl och andra jasta alkoholdrycker. Med tillverkning av sprit avses varje förfarande varigenom sprit framstalls eller
utvinns. Med tillverkning av sprit likstalls rening och atervinning av
sprit samt borttagning eller försvagning av denaturering eller andra

1 1 kap. 11 § alkohollagen.
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förfaranden med sprit eller alkoholhaltiga preparat i syfte att göra
dem tjanliga för förtaring.2
Genom ikrafttradandet av den nya alkohollagen 2011, avskaffades
det tidigare gallande tillstandskravet för tillverkning av alkoholhaltiga drycker. I stallet racker det att tillverkaren har godkants som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare av Skatteverket.3 Det ar bara
den som godkants som upplagshavare som far bedriva handel med
de alkoholdrycker som tillverkas.4 En upplagshavare ar en fysisk eller
juridisk person som i sin naringsverksamhet har ratt att tillverka,
bearbeta, lagra, ta emot och sanda ivag punktskattepliktiga varor under
uppskov av punktskatten, dvs. utan att skatten förfaller till betalning. Skatteverket far bara godkanna den som ar lamplig med hansyn
till sina ekonomiska förhallanden och andra omstandigheter.5
I livsmedelslagstiftningen6 finns krav om bl.a. hygien och markning som tillverkare av alkoholdrycker behöver beakta. Tillverkare
ska ocksa registrera sin livsmedelsanlaggning hos Livsmedelsverket
eller hos den lokala miljö- och halsoskyddsnamnden, beroende av
vilken alkoholdryck som tillverkas. Den som odlar druvor för vinproduktion ska dessutom registrera anlaggningen hos lansstyrelsen.
Tillverkare av alkoholdrycker ar aven skyldiga att rapportera till Folkhalsomyndigheten hur mycket som tillverkats och försalts varje ar.

6.1.2

Detaljhandel

En barande princip i svensk alkoholpolitik ar att handel med alkoholdrycker, dvs. drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent, ska vara kontrollerad. I handelsbegreppet ingar aven servering av alkoholdrycker. Detaljhandel med alkoholdrycker ar i princip
förbehallet ett av staten agt detaljhandelsbolag (Systembolaget AB).7
Folköl, dvs. öl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent, far dock saljas i livsmedelsbutiker eller av tillverkare av sadana
drycker, efter anmalan till den kommun dar butiken ar belagen.8
Övergripande bestammelser om försaljning av alkoholdrycker anges i
2 2 kap. 2 § alkohollagen.
3 2 kap. 1 och 3 §§ alkohollagen.
4 Prop. 2009/10:125.
5 9 § LAS.
6 Bl.a. livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) samt Livsmedelsverkets föreskrifter.
7 5 kap. 2 § alkohollagen.
8 5 kap. 5 § alkohollagen.
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3 kap. alkohollagen. Dar anges bl.a. att försaljningen ska skötas pa
ett sadant satt att skador i möjligaste man förhindras och att
alkoholdrycker inte far saljas till den som ar markbart paverkad av
alkohol eller andra berusningsmedel, eller som inte har fyllt 20 ar
(18 ar betraffande folköl).
De narmare riktlinjerna för Systembolagets detaljhandel anges i
ett avtal mellan staten och bolaget.9 I avtalet anges bl.a. att Systembolagets detaljhandel ska bedrivas rationellt, med god service och i
övrigt pa satt som förutsatts i alkohollagen. Det ar Systembolaget
som beslutar om nyetableringar och nedlaggningar av butiker inom
de ramar som anges i avtalet om bl.a. företagsekonomiska och servicemassiga övervaganden. Pa orter dar systembolag saknas far försaljning ske genom sarskilda ombud. Ombuden ar ofta vanliga butiker och finns pa mindre orter dar kundunderlaget för att etablera ett
systembolag ar för litet. 2013 fick Systembolaget ratt att starta en
försöksverksamhet med hemleveranser i vissa utvalda delar av
Sverige. Varen 2019 föreslog regeringen i en proposition till riksdagen att hemleveranser skulle bli en del av Systembolagets ordinarie
verksamhet och tacka hela landet.10 Ratten att bedriva detaljhandel
genom hemleverans ar nu inskrivet i avtalet. Ramarna för systembolagens öppettider beslutas av riksdagen. Systembolaget far inom
ramen för dessa riksdagsbeslut sjalvt besluta om öppettiderna för
varje butik. I dag far systembolagen ha öppet som langst till kl. 20 pa
vardagar och kl. 15 pa lördagar.11

6.1.3

Servering och provsmakning

Servering av alkoholdrycker far bedrivas efter tillstand fran den kommun dar serveringsstallet ar belaget.12 Med servering avses i alkohollagen försaljning till konsument för intag pa stallet.13 Innehavare av
stadigvarande serveringstillstand kan köpa sina alkoholdrycker
direkt fran partihandlare och behöver saledes inte anlita Systembolaget.14 I 8 kap. alkohollagen stalls ocksa krav pa bl.a. lokaler och
utrustning, personal, serveringstider och prissattning vid servering
9 Tillkannagivande (2019:552) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten.
10 Prop. 2018/19:59, s. 109.
11 Prop. 1976/77:108, 1998/99:134 och 2000/01:97.
12 8 kap. 1 § alkohollagen.
13 1 kap. 11 § alkohollagen.
14 8 kap. 13 § alkohollagen.
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av alkoholdrycker. De övergripande bestammelserna om försaljning
av alkoholdrycker i 3 kap. alkohollagen som redogörs för ovan,
galler aven för servering.
Sedan 2011 ar det under vissa förutsattningar tillatet för den som
har ett stadigvarande serveringstillstand, ar partihandlare eller tillverkare av alkoholdrycker att arrangera provsmakning av alkoholhaltiga drycker.15 Tillverkare utan serveringstillstand far erbjuda
provsmakning av alkoholdrycker tillverkade med ravaror fran den
egna garden. Kammarratten i Stockholm har i ett mal fastslagit att
framstallning av jast i samband med öltillverkning ar att anse som en
ravara som ger ratt att anordna provsmakning.16

6.1.4

Privatimport, resandeinförsel m.m.

Áven om detaljhandel med alkoholhaltiga drycker ar förbehallen det
statliga detaljhandelsmonopolet, ar sa kallad privatimport tillaten till
följd av EU-domstolens avgörande i malet Rosengren m.fl.17. Med
privatimport avses i alkohollagen införsel av alkoholhaltiga drycker
av en enskild person som har fyllt 20 dr genom yrkesmassig befordran
eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker frdn ett annat
land inom Eurcpeiska ekonomiska samarbetsomrddet och dryckerna ar
avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.18 Tva utredningar, SOU 2014:58 och Ds 2016:33, har föreslagit att möjligheten
till privatimport enligt alkohollagen ska inskrankas. Förslagen har
dock annu inte lett till nagon proposition till riksdagen. Systembolaget har ocksa vackt talan mot tva bolag som drivit webbplatser dar
privatpersoner i Sverige har kunnat bestalla vin och öl och fa det
levererat till sin hemadress.19 Árendena ar för narvarande föremal för
prövning i Kammarratten.

15 8 kap. 6 och 7 §§ alkohollagen.
16 Mll nr 6374-14.
17 Malet C-170/04 Rosengren mfl.
18 4 kap. 4 § 7 alkohollagen.
19 Se Patent- och marknadsdomstolens domar fran den 22 oktober 2020 i mal PMT 2881-19
samt fran den 6 maj 2021 i mal PMT 2069-20. Bada domarna har överklagats.
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Tillsyn

Folkhalsomyndigheten har till uppgift att utöva tillsyn pa nationell
niva över efterlevnaden av alkohollagen och anslutande föreskrifter.20
Lansstyrelsen har tillsyn inom lanet och ska ocksa bitrada kommunerna med rad i deras verksamhet.21 Genom en hanvisning i alkohollagen till marknadsföringslagen framgar att Konsumentverket/Konsumentombudsmannen (KO) ansvarar för tillsynen över efterlevnaden
av bestammelserna om marknadsföring i 7 kap. alkohollagen. Tillsynen över efterlevnaden av bestammelserna gentemot den som har
serveringstillstand far dock, i fraga om marknadsföring pa serveringsstallet, utövas ocksa av kommunen.22 Kommunen har ocksa tillsammans med Polismyndigheten tillsyn över efterlevnaden av de
bestammelser som galler för servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl.23 Darutöver ansvarar Skatteverket för tillsynen av
reglerna om viss partihandel.24 I 9 kap. alkohollagen regleras kommuners mandat att ingripa vid sadan detaljhandel eller servering som
sker i strid med bestammelserna i alkohollagen.

6.2

EU-ratten

6.2.1

Fördraget om Europeiska unionens funktionssatt
(EUF-fördraget eller FEUF)

De bestammelser i EUF-fördraget som ar av intresse i den fraga som
ar aktuell i detta arende ar fr.a. artikel 34 (förbud mot kvantitativa
importrestriktioner), artikel 36 (undantag av hansyn till tvingande
samhallsintressen) och artikel 37 (statliga handelsmonopol).

Artikel 34
Kvantitativa importrestriktioner samt atgarder med motsvarande
verkan ska enligt artikel 34 FEUF vara förbjudna mellan medlemsstaterna. Utgangspunkten ar att en vara som lagligen saluförs i en
medlemsstat ocksa ska fa saljas i övriga medlemslander. Alla atgarder
20 9 kap. 1
21 9 kap. 1
22 9 kap. 3
23 9 kap. 2
24 9 kap. 4

§ första stycket alkohollagen.
§ andra stycket alkohollagen.
§ alkohollagen.
§ andra stycket och tredje stycket alkohollagen.
§ alkohollagen.
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som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, kan utgöra ett hinder för handeln inom gemenskapen ska enligt EU-domstolens praxis
anses som atgarder med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner.25 Det innebar att aven atgarder som galler inhemska och importerade varor utan atskillnad kan vara förbjudna.
Exempel pa atgarder som skapar problem för den fria rörligheten ar
tekniska föreskrifter av olika slag samt försaljnings- och marknadsföringsförbud. Artikel 34 har direkt effekt och kan göras gallande av
enskilda inför nationell domstol.

Artikel 36 och EU-domstolenspraxis avseende tvingande hansyn
Artikel 36 FEUF innehaller undantag fran förbudet mot kvantitativa
importrestriktioner och atgarder med motsvarande verkan. Med
stöd av undantaget kan atgarder som motiveras av hansyn till bl.a.
allman moral, allman ordning, allman sakerhet eller skydd för manniskors och djurs halsa eller liv under vissa förutsattningar vara tillatna.
Átgarden far dock inte vara ett medel för godtycklig diskriminering
eller utgöra en förtackt begransning av handeln mellan medlemsstaterna. För att atgarden ska kunna godtas maste den ocksa vara nödvandig för att det angivna skyddsandamalet ska kunna uppnas. Vidare ska atgarden vara proportionerlig, vilket innebar att den inte far
ha större handelshindrande verkningar an vad som kravs för att tillgodose skyddsandamalet.
EU-domstolen har genom praxis utvecklat ytterligare undantag
fran förbudet i artikel 34 FEUF. I domen Cassis de Dijon26 och
efterföljande rattspraxis har EU-domstolen erkant att det finns
grupper av legitima nationella regleringsandamal utöver dem som uttryckligen omnamns i artikel 36, s.k. tvingande hansyn. Hinder för
handeln inom gemenskapen som uppstar pa grund av nationella bestammelser kan godtas i den man bestammelserna kan anses vara
nödvandiga för att tillgodose sadana tvingande hansyn. Denna doktrin kan endast tillampas nar det saknas regler pa gemenskapsniva och
i fall dar den nationella bestammelsen galler utan skillnad för inhemska varor och varor fran en annan medlemsstat. Det kravs ocksa

25 Málet 8/74 Dassonville.
26 Málet 120/78 REWE Zentral AG.
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att atgarden ar nödvandig och proportionerlig pa motsvarande satt
som vid tillampning av de uttryckliga undantagen i artikel 36.

Artikel 37

Artikel 37 FEUF reglerar statliga handelsmonopol och anger att
medlemsstaterna ska sakerstalla att statliga handelsmonopol anpassas pa ett sadant satt att ingen diskriminering med avseende pa anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas medborgare.

6.2.2

Anmalningsdirektivet

Det har sedan lange funnits ett informationssystem inom EU som
syftar till att motverka handelshinder orsakade av tekniska föreskrifter pa det icke-harmoniserade omradet. Bestammelserna finns numera i det s.k. anmalningsdirektivet. 27 Direktivet ar genomfört i
Sverige bl.a. genom förordningen (1994:2029) om tekniska regler.
Av 20 § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet följer att Regeringskansliet ska anmala förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av Sveriges
medlemskap i EU eller av andra internationella överenskommelser.
Av 2 § förordningen om tekniska regler framgar att med teknisk
föreskrift avses
• föreskrifter eller andra bestammelser som utgörs av eller hanvisar
till tekniska specifikationer eller andra krav och som ar rattsligt
eller faktiskt tvingande vid saluföring eller anvandning av en vara,
• föreskrifter om informationssamhallets tjanster som ar rattsligt
eller faktiskt tvingande vid tillhandahallande, etablering eller anvandande av sadana tjanster, samt
• föreskrifter som förbjuder tillverkning, import, saluföring eller
anvandning av en vara.

27 Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande betraffande tekniska föreskrifter och betraffande föreskrifter för informationssamhallets tjanster.
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Med teknisk specifikation avses specifikationer intagna i ett dokument och som faststaller de egenskaper som kravs av en vara, t.ex.
kvalitetsnivaer, prestanda, sakerhet eller dimensioner, inbegripet
krav pa varan som avser varubeteckning, terminologi, symboler,
provning och provningsmetoder, förpackning, markning eller etikettering och förfaranden för bedömning av överensstammelse. Som
tekniska specifikationer raknas ocksa krav pa processer och tillverkningsmetoder.
Av förordningen om tekniska regler framgar att nya tekniska
föreskrifter pa förslagsstadiet ska anmalas till Europeiska kommissionen. Utebliven anmalan betyder att föreskriften ar ogiltig. Författningar som syftar till att uppfylla unionsratten behöver dock inte
anmalas. Nar en anmalan görs pabörjas i regel en frysningstid om tre
manader under vilken den tekniska föreskriften inte far antas. Kommissionen och medlemsstaterna har möjlighet att lamna synpunkter
pa förslagen. Det kan i vissa fall göra att frysningstiden förlangs.

6.2.3

Tjanstedirektivet

Vid sidan av anmalningsdirektivet behöver aven det s.k. tjanstedirektivet28 beaktas. Tjanstedirektivet innehaller bestammelser som syftar
till dels att förenkla förfaranden och formaliteter som ar tillampliga
pa tilltrade till och utövande av tjansteverksamhet, dels att tjansteleverantörer ska kunna fullgöra vissa förfaranden och fa information
genom gemensamma kontaktpunkter i medlemsstaterna. Om medlemsstaterna t.ex. har krav pa tillstand för att fa utöva vissa tjanster,
krav pa legitimation eller anvandande av viss utrustning far dessa
krav inte vara diskriminerande, utan de maste kunna motiveras av
tvingande hansyn till allmanintresset och det efterstravade malet ska
inte kunna uppnas med en mindre begransande atgard.29 Det ar med
andra ord i princip motsvarande krav som har redogjorts för i fraga
om den fria rörligheten för varor ovan.
Áven tjanstedirektivet innehaller ett anmalningsförfarande. I artiklarna 15.7 och 39.5 andra stycket i tjanstedirektivet finns bestammelser om en skyldighet att anmala författningsförslag och krav till
kommissionen nar dessa faller inom direktivets tillampningsomrade
28 Europaparlamentets och radets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjanster
pa den inre marknaden.
29 Se prop. 2009/10:125 s. 147 f.
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och omfattas av anmalningsplikt. Denna skyldighet syftar till att
sakerstalla att nya eller förandrade krav för att bedriva tjansteverksamhet som medlemsstaterna inför i lag eller annan författning
ar förenliga med direktivets bestammelser.30

6.3

WTO-ratten

Varldshandelsorganisationen WTO ar den internationella organisation som har hand om regler för internationell handel. WTO fungerar aven som ett förhandlingsforum dar organisationens 164 medlemslander förhandlar om gemensamma regler i syfte att underlatta
handel landerna emellan. General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) reglerar det multilaterala systemet för handeln med varor
och bars upp av tva av WTO:s grundlaggande principer: mest gynnad
nationsprincipen (MGN) och principen om nationell behandling.
Principen om nationell behandling regleras i artikel III i GATT, och
innebar att importerade och inhemska varor ska behandlas lika vad
galler beskattning och olika regleringar. En medlem i WTO far dock
göra undantag fran principen och exempelvis införa en handelshindrande atgard för att skydda manniskors, djurs eller vaxters liv eller
halsa. GATT artikel XX (20) innehaller de kriterier som en medlem
maste uppfylla för att en handelshindrande atgard ska vara tillaten.
I likhet med kraven enligt artikel 36 FEUF kravs, för att rattfardiga
en handelshindrande atgard enligt artikel XX i GATT, att atgarden
inte utgör ett medel för godtycklig eller omotiverad diskriminering,
eller en förtackt begransning av handeln mellan medlemsstaterna.
Som medlem i EU ar Sverige ocksa bundet av ett antal regionala
handelsavtal. Ett sadant exempel ar handelsavtalet mellan EU och
Kanada, The EU-Canada Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA). I avtalet finns preciserade krav om exempelvis ickediskriminering och marknadstilltrade för varor som ska galla mellan
avtalsparterna. Áven enligt CETA galler de allmanna undantagsbestammelserna i artikel XX i GATT.31

30 Se prop. 2012/13:157 s. 9.
31 Artikel 28.3 i CETA-avtalet.
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7.1

Finland

Finland ar förutom Sverige det enda landet inom EU som har ett detaljhandelsmonopol avseende försaljning av alkoholdrycker. Enligt den
nu gallande finska alkohollagen, som tradde i kraft i början av 2018,
finns tva undantag fran detaljhandelsmonopolet. Dels far livsmedelsbutiker efter sarskilt tillstand salja alkoholdrycker som innehaller
högst 5,5 volymprocent, dels kan tillverkare fa sarskilt tillstand att
salja fran produktionsstallet. Gardsförsaljning har anda sedan EUintradet 1995 varit tillatet i nagon form. Da gallde gardsförsaljningen
dock enbart smaskaliga tillverkare av s.k. gardsviner (ett slags fruktvin vars alkoholhalt ar högst 13 volymprocent) och sahti (en finsk
kulturdryck som liknar öl, men har högre alkoholhalt an 4,7 volymprocent). Gardsförsaljningen i Finland motiverades som ett stöd för
naringslivet pa landsbygden och fick darför endast ske i narheten av
sjalva produktionsstallet.1
Genom reformen 2018 utvidgades möjligheten till gardsförsaljning till att omfatta aven s.k. hantverksöl. Med hantverksöl avses öl
vars alkoholhalt ar högst 12 volymprocent som ar tillverkat med traditionella metoder och ingredienser av smaskaliga tillverkare som ar
oberoende fran andra tillverkare av alkoholdrycker. Med smaskalig
tillverkare avses en tillverkare vars produktion ar högst 100 000 liter
per ar för gardsvin och 500 000 liter per ar för hantverksöl. I lagen
anges inga begransningar avseende hur mycket som far saljas till
varje kund eller om försaljningen enbart far ske exempelvis i anslutning till en rundvandring pa tillverkningsstallet. Daremot ar endast
fysisk försaljning tillaten, dvs. ingen e-handel eller andra former av
distansförsaljning.

1 RP 100/2017 rd.
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Samtidigt som Finland tillat gardsförsaljning av hantverksöl liberaliserades aven reglerna för försaljning av starköl i finska livsmedelsbutiker. Reformen innebar att livsmedelsbutiker fick salja drycker med
upp till 5,5 volymprocent alkohol (tidigare var gransen 4,7 procent).2
Den finska regleringen av gardsförsaljning har tidigare mött kritik fran Europeiska kommissionen. I en skrivelse fran 2007 ifragasatte
kommissionen om det villkor som angav att gardsvin bara fick innehalla lokala ravaror var förenligt med EU:s regler om fri rörlighet.
Detta ledde till mindre justeringar i den finska regleringen. Kommissionen menade ocksa att förslaget skulle kunna utgöra en diskriminering av utlandska producenter av gardsvin men valde att lagga ner
arendet mot bakgrund av den information som de hade till förfogande,
sarskilt vad avsag de strikta villkoren för försaljning och de begransade kvantiteterna. Ár 2009 invande kommissionen mot ett förslag
fran Finland om att utvidga gardsförsaljning till att aven omfatta s.k.
gardslikörer. Vid ett möte mellan företradare för kommissionen och
de finska myndigheterna förklarade kommissionen att man valt att
inte driva ett arende mot Finland angaende gardsviner, eftersom den
typen av produkt inte tillverkades nagon annanstans i EU. Gardslikörer tillverkades daremot aven i andra lander, och kommissionen
förklarade att man darför skulle motsatta sig en sadan utvidgning.
Den finska regeringen tog inte vidare förslaget till riksdagen.3
Ár 2015 blev den davarande finska modellen för gardsförsaljning
föremal för EU-domstolens prövning i malet Visnapuu4, efter att en
finsk brottmalsdomstol begart ett förhandsavgörande. Bakgrunden
till malet var i korthet att ett bolag under Valev Visnapuus kontroll,
med sate i Estland, genom en webbplats möjliggjort för personer
bosatta i Finland att köpa alkoholdrycker. Efter att kunderna betalat
för sina inköp organiserade företaget hemleverans av alkoholdrycker
fran Estland till Finland. Átal vacktes vid en finlandsk tingsratt som
slog fast att Visnapuu hade transporterat alkoholdrycker fran Estland
till Finland och salt dem i Finland. Tingsratten dömde honom darför
till villkorligt fangelse i atta manader för grovt skattebedrageri och
brott mot alkohollagen. Visnapuu överklagade denna dom till
Helsingfors hovratt som valde att inhamta ett förhandsavgörande
2 De finska undantagen fran detaljhandelsmonopolet för livsmedelsbutiker och tillverkare av
gardsvin och hantverksöl regleras genom 17 § alkohollagen 1102/2017. Begreppen gardsvin och
hantverksöl definieras i 3 § samma lag.
3 SOU 2010:98, s. 49 ff.
4 Malet C-198/14 Visnapuu.
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fran EU-domstolen. EU-domstolen hade att ta stallning till om den
finska alkohollagstiftningen, dar Alko hade ett detaljhandelsmonopol men livsmedelsbutiker och gardsförsaljare kunde fa tillstand att
salja vissa dryckeskategorier, var förenlig med EU-rattens regler om
fri rörlighet och statliga handelsmonopol. Nar det gallde den finska
modellen för gardsförsaljning, konstaterade domstolen att den utgjorde ett handelshinder gentemot utlandska tillverkare, eftersom de
var uteslutna fran den aktuella försaljningskanalen. Trots det menade
domstolen att detta inte i sig rackte för att sla fast att regleringen var
oförenlig med EU-ratten. Domstolen lamnade i slutandan till den
nationella domstolen att avgöra om regleringen var proportionerlig
och att Finland inte hade utnyttjat regleringen för att diskriminera
utlandska varor eller indirekt skydda inhemska varor. Den finska
Högsta domstolen, som med stöd i EU-domstolens förhandsavgörande meddelade sin dom i malet den 28 juni 2018, kom slutligen att
godkanna den finska gardsförsaljningen, aven beaktat utvidgningen
till hantverksöl som hade skett samma ar.5 Malet Visnapuu redogörs
för i mer detalj i kapitel 9.
I samband med behandlingen av den finska alkoholreformen som
tradde i kraft 2018, och som namnts bl.a. gick ut pa att tillata gardsförsaljning av hantverksöl och livsmedelsbutiksförsaljning av starköl, cider och blanddrycker med upp till 5,5 volymprocent, lamnade
kommissionen i mars 2017 ett s.k. detaljerat utlatande till den finska
regeringen.6 Kommissionen vande sig i det utlatandet inte mot gardsförsaljning av hantverksöl i sig. I stallet kritiserade kommissionen
det finska förbudet mot gransöverskridande försaljning av alkoholhaltiga drycker som enligt kommissionen kunde utgöra ett otillatet
handelshinder. Kommissionen ifragasatte bl.a. om syftet med distanshandelsförbudet, dvs. att minska tillgangligheten och darmed konsumtionen av alkohol i Finland, var konsekvent i förhallande till de
föreslagna uppluckringarna i lagstiftningen. Kommissionen pekade
pa att konsekvensanalysen som hade bilagts förslagen hade angett att
möjligheten att salja alkoholdrycker fran livsmedelsbutiker skulle
leda till att den totala alkoholkonsumtionen skulle öka, vilket ocksa
skulle öka de alkoholrelaterade skadeverkningarna. I sitt svar i juni
2017 hanvisade den finska regeringen bl.a. till malet Visnapuu som
5 Högsta domstolens beslut i arendet R2017/507.
6 Anmalan 2016/0653/FIN enligt Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/1535 av
den 9 september 2015 om ett informationsförfarande betraffande tekniska föreskrifter och
betraffande föreskrifter för informationssamhallets tjanster.
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man menade innebar ett godkannande av det finska förbudet mot
gransöverskridande distansförsaljning av alkoholdrycker.
I maj 2021 hade totalt 116 tillverkare tillstand att bedriva gardsförsaljning av alkoholdrycker i Finland. 35 tillstand avsag försaljning
av gardsvin och 80 tillstand avsag försaljning av hantverksöl inklusive
Sahti. Ár 2020 saldes 752 000 liter hantverkningsöl och 143 000 liter
gardsvin genom gardsförsaljning. Den totala produktionen av hantverksöl respektive gardsvin 2020 uppgick till 3 260 000 liter respektive 303 000 liter.7

7.2

Norge

I Norge omfattas detaljhandeln av alkoholhaltiga drycker liksom i
Sverige och Finland i stor utstrackning av en monopolreglering, dar
det statliga Vinmonopolet har ensamratt pa detaljhandeln. Det finns
dock vissa undantag. Vid sidan av monopolet tillats försaljning av
alkoholdrycker som inte ar starkare an 4,75 volymprocent. Det betyder att aven tillverkare av alkoholdrycker under 4,75 volymprocent,
kan salja dessa fran tillverkningsstallet. Sedan juni 2016 ar det aven
tillatet för tillverkare av vissa inhemska typer av alkoholhaltiga drycker
(t.ex. appelvin, paronvin och mjöd) att salja sina produkter fran produktionsstallet, dvs. gardsförsaljning, efter tillstand fran kommunen.8 Ett villkor ar att minst en tredjedel av ingredienserna som ger
produkten dess karaktar ar egenproducerade. Ett annat ar att varje
producent maximalt far salja 15 000 liter per ar.
Norge ar inte del av EU men daremot det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsomradet (EES). Inom det omrade som tacks av EES-avtalet
galler i princip samma regler om fri rörlighet som inom EU. Gardsförsaljningsreformen 2016 föregicks av en utredning i september
2014, dvs. ett drygt ar innan EU-domstolen meddelade sin dom i
malet Visnapuu, dar förenligheten med EES-avtalet utreddes.9 Med
hanvisning bl.a. till den utredningen som dessförinnan hade gjorts i
Sverige (SOU 2010:98, se avsnitt 3.3.3 i detta betankande), argumenterade den norska utredningen för att en modell för gardsförsaljning
7 Enligt uppgifter frán Ismo Touminen, radgivare vid det finska Social- och halsovardsministeriet, den 2 juni 2021.
8 § 3-1b. och § 1-7f. i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven).
9 E0S-rettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten a svekke
dagens monopolordning (2014), Finn Arnesen och Fredrik Sejersted.
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som utestanger utlandska producenter skulle vara svar att förena
med EES-avtalet. Enligt utredningen skulle det inte av folkhalsoskal
ga att försvara en sadan utestangning av utlandska producenter.

De helsemessige risikoene ved alkohol er knyttet til konsum, ikke hvor
alkoholen er laget. Det folger av dette at det ikke er nodvendig for a
beskytte folkehelsen a stille krav om at alkoholen er produsert pa stedet.
Pa samme mate er det ikke nodvendig for a ivareta helsehensyn a kreve
at det er produsenten som selger alkoholen.
Utredningen konstaterade att det daremot inte fanns hinder för att
införa gardsförsaljning för produkter som inte omfattades av EESavtalet. Utgangspunkten för den norska gardsförsaljningsregleringen
blev darför att den endast ska omfatta produkter som ligger utanför
EES-avtalets tillampningsomrade.10 De alkoholdrycker som omfattas
av gardsförsaljning i Norge ar appelvin, paronvin, mjöd, russinvin, vin
framstallt genom jasta frukt- eller grönsaksjuicer, exempelvis dadelvin, spruce (alkoholdrycker smaksatta av barr, kvistar eller essens
fran gran), sake, palmvin och ört- och ingefarsvin.

7.3

Island

Áven pa Island ar detaljhandel med alkoholdrycker i princip förbehallet det statliga monopolet. Alkoholdrycker som överstiger 2,25
endast far endast saljas i nagon av ÁTVRs (Áfengis- og tóbaks-

verslun ríkisins) vinbutiker, sa kallade Vínbúð. Det har dock förekommit förslag fran politiska partier och enskilda politiker om att
genomföra förandringar i alkohollagstiftningen. Under 2020 lades
tva förslag fram som bl.a. avsag fragan om gardsförsaljning. Ett av
förslagen kom fran landets justitieminister, det andra fran ett annat
politiskt parti. Enligt ett av förslagen skulle tillverkare av alkoholdrycker med ett sarskilt tillstand fa salja egenproducerade drycker
fran produktionsplatsen. En förutsattning för tillstand skulle vara att
tillverkaren producerar mindre an 1 000 000 liter alkohol per kalenderar. Enligt förslaget skulle försaljningsvolymerna per kund begransas beroende av alkoholstyrka. För alkoholdrycker med mellan 2,25
och 6 volymprocent alkohol skulle sex exemplar med upp till 500 ml
fa saljas. För drycker med mellan 6 och 13 volymprocent skulle tre
exemplar med upp till 500 ml fa saljas. För drycker med mellan 13 och
10 Prop. 116 L (2015-2016).

93

SOU 2021:95

Internationell utblick

30 volymprocent skulle ett exemplar med upp till 750 ml fa saljas och
slutligen för drycker med mellan 30 och 50 volymprocent skulle tre
exemplar med upp till 50 ml fa saljas.11 Inget av förslagen har annu
varit föremal för beslut i Alltinget. Ett av förslagen lamnades till riksdagen och diskuterades i en av parlamentskommittéerna under varen
2021, men slutbehandlades inte innan Alltinget stangde för sommaren. Med anledning av valet i september 2021, kommer alla förslag
att behöva laggas fram pa nytt till Alltinget.12

7.4

Österrike

I Österrike ar inte detaljhandeln med alkoholdrycker förbehallet ett
statligt monopol. Inte heller kravs ett sarskilt tillstand för att salja
alkoholdrycker till konsument. Eftersom försaljningstillstand inte
kravs vid försaljning av alkoholdrycker, ar inte heller tillverkare av
alkoholdrycker förhindrade att salja sin produktion fran tillverkningsstallet. Gardsförsaljare av vin har dock vissa skattemassiga fördelar
jamfört med andra som saljer alkoholdrycker. Den generella skattesatsen vid försaljning av alkohol ar 20 procent. Om en vinodlare saljer
sitt egenproducerade vin direkt fran vingarden galler dock den reducerade skattesatsen 13 procent.13
Österrike har en stor egen produktion av vin. Av den totala försaljningen pa utskankningsstallen (s.k. on-sale) utgjorde 85 procent
inhemska viner 2020, raknat i varde. Raknat i volym var inhemska
viners marknadsandel pa utskankningsstallen 89 procent. För vin som
konsumeras i hemmet var andelen inhemska viner 69,9 procent raknat i volym och 78,4 procent raknat i varde 2020.
Traditionellt har det varit vanligt med försaljning direkt fran vingardar i Österrike. Andelen har dock minskat pa senare ar till förman
för försaljning genom fr.a. livsmedelsbutiker. Ár 2020 utgjorde försalj-

ningen direkt fran produktionsstallet (s.k. sellar door sales) 14 procent
av volymen och 15,7 procent av vardet av vinet som konsumerades i
hemmen, att jamföra med 27,5 procent av volymen och 27,6 procent av
vardet ar 2009.14
11 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna stuðnings við smærri innlenda áfengisframleiðendur.
12 Uppgifter frán Rafn M Jónsson, specialist vid Halsodepartementet, den 2 september 2021.
13 https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=24/1625090400#rate_str
uctureTitle1, (kontrollerad 27 september 2021).
14 Austrian Wine Marketing Board, Austrian wine statistics report 2020.
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Nágra utgángspunkter
för utredningens EU-rattsliga
övervaganden

Enligt utredningsdirektiven ska utredningen göra en EU-rattslig analys
av om och i sa fall föresla hur gardsförsaljning av alkoholhaltiga
drycker kan införas i hela landet under förutsattning att detaljhandelsmonopolet sakras. I direktiven anges tva EU-rattsliga fragestallningar
i det hanseendet. Den ena ar om ett sadant gynnande av svenska
producenter kan accepteras utifran de regler om icke-diskriminering
som galler inom EU.1 Den andra fragan ar om detta kan förandra den
EU-rattsliga bedömningen av Systembolagets detaljhandelsmonopol.2 Bada dessa fragor analyseras i delbetankandet Gdrdsförsaljning
(SOU 2010:98).3 Den utredningen kom fram till att det gar att
förena en restriktiv gardsförsaljning4 med ett i övrigt bevarat detaljhandelsmonopol. Den bedömde dock att det EU-rattsligt inte skulle
ga att motivera en ordning som bara tillat svenska tillverkare att salja,
eller svensktillverkade produkter att saljas, genom gardsförsaljning.
Utredningens förslag öppnade darför för gardsförsaljning aven pa
andra stallen an produktionsstallet och för försaljning aven av andra
produkter an tillverkarens egna.
Delbetankandet Gdrdsförsaijning (SOU 2010:98) fick ett blandat
remissmottagande och en aterkommande invandning hade att göra
med förslagets omfattning. Flera remissinstanser ansag, i likhet med
de till den utredningen förordnade experterna fran Systembolaget
1 Frágan aktualiserar framför allt artiklarna 34 och 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssatt (FEUF) om fri varurörlighet samt artikel 56 FEUF om etableringsfrihet.
2 Nationella handelsmonopol pa varuomradet regleras, i detta hanseende, genom artikel 37
FEUF.
3 Se sarskilt avsnitt 7.2-7.4 och bilaga 2.
4 Bl.a. innehöll förslaget begransningar vad galler salda kvantiteter (per köp och per ar) och att
försaljning endast fick ske i anslutning till en betald upplevelsetjanst, t.ex. en rundvandring
eller förelasning.
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och Folkhalsomyndigheten, att utredningens lagförslag omfattade
mer an vad som i normalt sprakbruk avses med gardsförsaljning. Det
förefaller inte osannolikt att den kritiken atminstone delvis förklarar
varför utredningens förslag inte ledde till nagon proposition och lagandring. I direktiven till denna utredning ar inte begreppet gardsförsaljning definierat. Den EU-rattsliga problembeskrivningen och
de naringspolitiska utgangspunkterna som anges i direktiven förefaller dock utga fran en modell för gardsförsaljning som atminstone
endast omfattar tillverkning som sker i Sverige. Utredningen har inte
heller uppfattat att det finns nagot intresse för att införa en modell
som skulle möjliggöra för annat an begransad försaljning fran tillverkningsstallen i Sverige. Mot den bakgrunden har utredningen valt
att undersöka de EU-rattsliga förutsattningarna för att begransa gardsförsaljning till att enbart omfatta försaljning fran ett tillverkningsstalle i Sverige.
I debatten om gardsförsaljning i Sverige har fran vissa hall lyfts
fram alternativet att svenska tillverkare skulle kunna fungera som ombud för Systembolaget, men da enbart för de egentillverkade alkoholdryckerna. Som papekats av bl.a. Systembolaget, skulle dock en sadan
ordning svarligen ga att förena med de strikta krav pa icke-diskriminering i fraga om anskaffnings- och saluföringsvillkor som enligt
EU-ratten galler för nationella handelsmonopol.5 Utredningen har
inte heller uppfattat att en sadan ombudsmodell ar det som i första
hand förordas av svenska tillverkare. Utredningen har darför valt att
inte narmare utreda en sadan modell för gardsförsaljning.

5 Artikel 37 FEUF.
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EU-rattsliga förutsattningar för
gárdsförsaljning med ett i övrigt
bibehállet detaljhandelsmonopol

Utredningens bedömning: Det gar att förena en restriktiv form
av gardsförsaljning med EU:s regler om fri rörlighet och med ett
i övrigt bevarat detaljhandelsmonopol. En förutsattning ar dock
att begransningar införs i syfte att sakerstalla att försaljningen
sker i begransad omfattning och att det ar besöket snarare an försaljningen som star i centrum. Regleringen far inte heller komma
i konflikt med den restriktiva svenska alkoholpolitiken genom att
exempelvis riskera att markbart öka alkoholkonsumtionen.
Áven om EU-domstolen skulle göra en annan bedömning an
utredningen och i efterhand underkanna en införd ratt till gardsförsaljning, innebar det inte att det svenska detaljhandelsmonopolet aventyras. I ett sadant fall skulle Sverige vara skyldig att anpassa
regleringen eller, om det skulle anses nödvandigt, slopa ratten till
gardsförsaljning. Sverige skulle daremot inte vara tvingat att avskaffa detaljhandelsmonopolet.

9.1

Inledning

Inom EU ska varor, tjanster, personer och kapital kunna flöda fritt
över nationsgranserna. Pa manga omraden sakerstalls detta genom
att gemensamma regler tas fram som galler inom hela unionen, s.k.
harmonisering. Harmoniseringen innebar att enskilda medlemslander i princip ar förhindrade att ta fram egna sarregler. Andra omraden saknar harmonisering eller ar bara delvis harmoniserade. Inom
dessa omraden far EU:s medlemslander reglera sjalva. I den utstrack-
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ning sadana regler kan paverka den fria rörligheten inom EU, ska
dock de övergripande bestammelserna i fördraget om Europeiska
unionens funktionssatt (FEUF) iakttas.

9.1.1

Sekundarratten

Regleringen av handeln med alkoholdrycker ar inte harmoniserad
inom EU aven om det finns s.k. sekundarrattsliga bestammelser som
berör omradet. En sadan reglering ar EU:s s.k. e-handelsdirektiv1
som har genomförts i svensk ratt genom lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhallets tjanster (nedan ehandelslagen). Direktivet, som har till syfte bl.a. att sakerstalla fri
rörlighet för e-tjanster, bygger pa den s.k. ursprungslandsprincipen,
dvs. att medlemslanderna ansvarar för att de tjansteleverantörer som
finns etablerade i det egna landet uppfyller landets regler inom det
samordnade omradet. Medlemslanderna far daremot inte av skal som
omfattas av det samordnade omradet begransa den fria rörligheten
för e-tjanster som har sitt ursprung i en annan medlemsstat.2 För
svenskt vidkommande innebar det enligt förarbetena till e-handelslagen bl.a. att svenska myndigheter som huvudregel inte ska tillampa
svensk offentlig ratt (exempelvis marknadsföringsratt) pa tjanster
som har sitt ursprung i andra EES-stater, aven om dessa tjanster
anses ha effekt pa den svenska marknaden.3 Direktivet och lagen
omfattar krav pa informationssamhallets tjanster och pa tjansteleverantörer.4 Det ar alltsa inte fraga om krav pa exempelvis varor
som sadana. Högsta domstolen prövade i NJA 2008 s. 1135 huruvida
detaljhandel med lakemedel som sadan ingar i e-handelslagens tilllampningsomrade. Domstolen fann att marknadsföringen och bestallning av lakemedlen via internet i och för sig faller under lagen.
Daremot bedömde domstolen att sjalva lakemedelsleveranserna inte
omfattades av e-handelslagens tillampningsomrade.
Gardsförsaljning av alkoholdrycker innebar att alkoholdrycker
under vissa angivna förutsattningar tillats att saljas fran produktions1 Europaparlamentets och radets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rattsliga
aspekter pa informationssamhallets tjanster, sarskilt elektronisk handel, pa den inre marknaden.
2 Punkt 5 i direktivets ingress och 3 § första stycket e-handelslagen. Med informationssamhallets tjanster avses tjanster som normalt utförs mot ersattning och som tillhandahalls pa
distans, pa elektronisk vag och pa individuell begaran av en tjanstemottagare (2 § e-handelslagen).
3 Prop. 2001/02:150, s. 64.
4 2 § e-handelslagen.
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stallet. Motsvarande producenter i andra lander skulle daremot inte
ha möjlighet att fritt importera sina produkter till Sverige och salja
dessa direkt till svenska konsumenter.5 Den EU-rattsliga fragan rör
darmed ratten till försaljning och leveranser av alkoholdrycker, dvs.
varor. Utredningen bedömer mot den bakgrunden att e-handelslagen inte ar tillamplig pa den övergripande fragan om gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige ar förenligt med EU-ratten.

9.1.2

Övergripande om primarratten

I avsaknad av EU-rattslig harmonisering star det medlemslanderna
fritt att, inom ramen för de övergripande bestammelserna i EUFfördraget, reglera handeln med alkoholdrycker pa nationell niva.
Sverige har som bekant reglerat detaljhandeln med alkohol genom
att ha ett monopol. För nationella handelsmonopol pa varuomradet
finns en specialbestammelse i artikel 37 FEUF. Bestammelsen anger
att medlemslanderna far ha kvar sadana monopol förutsatt, nagot
förenklat, att handeln med utlandska varor inte faktiskt eller rattsligt
diskrimineras. EU-domstolen prövade det svenska detaljhandelsmonopolet mot denna bestammelse 1997 i malet Franzén, och konstaterade da att artikel 37 fordrar att monopolets utformning och funktionssatt anpassas pa ett sadant satt att ingen diskriminering med
avseende pa anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan
medlemslandernas medborgare. Handeln med varor med ursprung i
övriga medlemsstater far varken rattsligt eller faktiskt missgynnas i
förhallande till handeln med inhemska varor och det far inte uppsta
nagon snedvridning av konkurrensen mellan medlemsstaterna.6
För andra nationella regler an de som rör ett handelsmonopols
sjalva funktion, galler i stallet EUF-fördragets generella regler om fri
rörlighet, sarskilt artikel 34 FEUF om fri varurörlighet. Detta inkluderar regler som visserligen paverkar detaljhandelsmonopolet men
som inte rör dess funktionssatt. I malet Franzén gjorde EU-domstolen skillnad mellan det svenska detaljhandelsmonopolets system för
urval av produkter, försaljningsorganisation och marknadsföring,
som skulle prövas mot artikel 37 FEUF, och de regler som kravde
5 Utlandska tillverkare skulle, likt i dag, enbart kunna aktivt salja till konsumenter i Sverige
genom Systembolaget (aven om vissa begransade möjligheter medges i lagstiftningen för
svenska konsumenter att privatimportera, se mer om det nedan).
6 Malet C-189/95 Franzén.
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tillverknings- eller partihandelstilístand vid import av alkoholdrycker,
som i stallet skulle prövas mot artikel 34 FEUF. I malet Rosengren
m.fl. slog EU-domstolen fast att det svenska förbudet mot privatimport av alkoholdrycker skulle prövas mot artikel 34 FEUF, efter
att ha konstaterat att det svenska monopolets sarskilda funktion
bestod i en ensamratt att salja alkoholdrycker till konsumenter i
Sverige, med undantag för restaurangbranschen.7 Ensamratten omfattade alltsa inte import och de svenska bestammelserna som reglerar import, inklusive förbudet mot privatimport, skulle darmed prövas mot artikel 34 i stallet för 37.
Enligt artikel 34 ska ”[k]vantitativa importrestriktioner samt atgarder med motsvarande verkan [...] vara förbjudna mellan medlemsstaterna”. Bestammelsen har tolkats extensivt av EU-domstolen. Exempelvis uttalade domstolen i malet Dassonville8 att med en
atgard med motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion avses ”alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för
handeln inom gemenskapen”. I en alkoholregleringskontext har EUdomstolen exempelvis funnit att svenska regler som begransar alkoholreklam9, privatimport10 och partihandel11 har utgjort handelshinder
enligt artikel 34. Bestammelsen innebar dock inte ett absolut förbud
mot handelshindrande regler. Enligt artikel 36 FEUF ska artikel 34
inte hindra handelshindrande regler som grundas pa hansyn till bl.a.
skyddet för folkhalsan. Sadana regler far dock inte utgöra ett medel
för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtackt begransning
av handeln mellan medlemsstaterna. Den nationella atgarden maste
ocksa vara agnad att sakerstalla att det efterstravade malet uppnas och
den far inte ga utöver vad som ar nödvandigt för att uppna detta mal.
Tidigare utredningar i Sverige och Norge har bedömt att en modell för gardsförsaljning som gör skillnad mellan inhemska och utlandsbaserade tillverkare inte skulle ga att rattfardiga EU-rattsligt.12
Dessa bedömningar var i linje med hur Europeiska kommissionen
(kommissionen) tidigare hade argumenterat i övertradelsearenden
7 Málet C-170/04 Rosengren m.fl.
8 Málet 8/74 Dassonville.
9 Málet C-405/98 Gourmet.
10 Malet Rosengren m.fl.
11 Malet Franzén.
12 Delbetankandet Gdrdsförsálfning (SOU 2010:98), s. 64 ff. och Arnesen og Sejersted, E0Srettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten a svekke dagens
monopolordning, 30. september 2014.
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mot Finland avseende den finska modellen för gardsförsaljning.13
I delbetankandet Gdrdsförsaijmng (SOU 2010:98) föreslogs darför
en modell som skulle likabehandla inhemska och utlandsbaserade
tillverkare. I Norge infördes i stallet en modell som var begransad
till dryckeskategorier som inte omfattas av EES-avtalet och reglerna
om fri rörlighet.14
Efter kommissionens kritik mot Finland samt de svenska och
norska utredningarna, har EU-domstolen getts tillfalle att uttala sig i
fragan om gardsförsaljning. Domstolen prövade i malet Visnapuu15
hur en nationell reglering som tillater viss gardsförsaljning av alkoholdrycker vid sidan av ett detaljhandelsmonopol ska bedömas
EU-rattsligt. Den bedömde att en sadan reglering utgjorde ett handelshinder i strid mot artikel 34 FEUF. Malet ar dock av principiellt
intresse eftersom EU-domstolen har gjorde en annan bedömning an
den som kommissionen och de tidigare svenska och norska utredningarna hade gjort avseende möjligheterna att rattfardiga en sadan
reglering. EU-domstolen ansag namligen att en sadan ordning, som
alltsa gör skillnad mellan utlandsbaserade och inhemska tillverkare,
kan accepteras förutsatt att

1. atgarden ar proportionerlig, och

2. de skal rörande folkhalsa och allman ordning som aberopats inte
har missbrukats och utnyttjats för att diskriminera varor fran andra
medlemsstater eller för att indirekt skydda vissa inhemska varor.
EU-domstolen lamnade till de nationella domstolarna att avgöra om
dessa villkor var uppfyllda. Dock lamnade EU-domstolen viss vagledning för hur de nationella domstolarna skulle göra den prövningen. Det ar ocksa vart att notera att kommissionen ar 2017 valde
att inte upprepa den kritik man tidigare hade riktat mot den finska
gardsförsaljningsregleringen i samband med att Finland utvidgade
regleringen till att omfatta aven hantverksöl.16 EU-domstolens uttalanden i malet Visnapuu utgör darför en viktig utgangspunkt för utredningens analys av de EU-rattsliga förutsattningarna för gardsförsaljning i Sverige.

13 Se avsnitt 7.1.
14 Se avsnitt 7.2.
15 Malet C-198/14 Valev Visnapuu. Se avsnitt 7.1.
16 Se avsnitt 7.1.
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Gárdsförsaljning kan komma att ses
som diskriminerande, och darmed
som ett handelshinder

Inledningsvis ska analyseras om gardsförsaljning av alkoholdrycker
i Sverige skulle innebara en atgard med motsvarande verkan som en
kvantitativ importrestriktion, och darmed traffas av artikel 34 FEUF.
Det gar att argumentera för att en ratt att bedriva gardsförsaljning
skulle vara konkurrensutjamnande snarare an konkurrenssnedvridande eftersom det innebar att försaljning fran tillverkningsstallet
tillats i Sverige pa samma satt som det ar tillatet i de flesta andra
lander. En sadan reglering skulle naturligtvis inte hindra tillverkare i
andra lander att pa motsvarande satt salja sina produkter till svenska
konsumenter som besöker tillverkningsstallet. I det avseendet kan
ocksa noteras att 11,2 procent av den totala konsumtionen av alkoholdrycker i Sverige 2019 harrörde fran s.k. resandeinförsel. Detta
kan jamföras med Systembolagets sortiment för lokalt och smaskaligt (TSLS) som stod för en procent av Systembolagets totala
försaljning under januari-september 2020, vilket motsvarar knappt
0,7 procent av den totala konsumtionen av alkoholdrycker i Sverige.17
Det skulle naturligtvis heller inte finnas nagot i regleringen som
hindrar att en utlandsbaserad tillverkare etablerar produktion i Sverige
och darmed ges möjlighet att bedriva gardsförsaljning under samma
villkor som svenska tillverkare. Vidare kan konstateras att det för
utlandsbaserade tillverkare redan i dag finns möjligheter att na
svenska konsumenter vid sidan av detaljhandelsmonopolet. Sedan
EU-domstolens dom i malet Rosengren m.fl. ar namligen privatimport för personligt bruk tillaten.18 Sadan internetbaserad privatimport utgjorde cirka 1,2 procent av den totala svenska alkoholkonsumtionen 2019.19 Merparten av denna privatimport bestod av vin
(60,1 procent), följt av sprit (20,6 procent), starköl (9,8 procent) och
cider (9,4 procent). Det ska dock papekas att sadan privatimport
endast ar tillaten under förutsattning att införseln sker genom s.k.
yrkesmassig befordran eller annan fran saljaren oberoende mellanhand, och om dryckerna ar avsedda för personligt bruk. Regelratt
17 Beraknat utifran att 67,2 procent av den totala konsumtionen 2019 harrörde fran Systembolaget (CAN 2019).
18 4 kap. 4 § andra stycket 7 alkohollagen.
19 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2019, CAN Rapport 193. Internetbaserad privatimport
uppgick till 1,9 procent av alkoholkonsumtionen ar 2020.
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detaljförsaljning av alkoholdrycker till svenska konsumenter ar förbehallen Systembolaget.20
Det finns saledes faktorer som kan sagas tala emot att gardsförsaljning skulle ha en diskriminerande effekt, eller atminstone tala för
att den diskriminerande effekten ar begransad i förhallande till utlandsbaserade tillverkare. Vid en EU-rattslig prövning maste det
dock beaktas att förbudet mot handelshinder i artikel 34 FEUF traffar alla handelshindrande atgarder, oavsett ekonomisk storlek. Detta
har uttalats av EU-domstolen bl.a. i malet Van de Haar m.fl. (mal 177
och 178/82).
It must be emphasized in that connection that Article 30 [nuvarande
artikel 34] of the Treaty does not distinguish between measures having
an effect equivalent to quantitative restrictions according to the degree
to which trade between Member States is affected. If a national measure
is capable of hindering imports it must be regarded as a measure having
an effect equivalent to a quantitative restriction, even though the hindrance is slight and even though it is possible for imported products to
be marketed in other ways. (p. 13).
Eftersom gardsförsaljning, hur restriktiv den an ma utformas, skulle
öppna en försaljningskanal som tillverkare etablerade i andra EUlander inte ges tillgang till, far risken anses stor att EU-domstolen
skulle se en sadan reglering som diskriminerande, och darmed som
ett handelshinder enligt artikel 34 FEUF. Malet Visnapuu talar ocksa
för en sadan slutsats eftersom EU-domstolen i det malet, utan att ga
in i nagon analys av den faktiska paverkan pa handeln, i princip nöjde
sig med att konstatera att det finska tillstandsförfarandet för gardsförsaljning omöjliggjorde för utlandsbaserade tillverkare att fritt importera och salja alkoholdrycker till finska konsumenter, och att
regleringen darför maste bedömas utgöra ett handelshinder enligt
artikel 34.21 Vart att notera ar att EU-domstolen i samma mal kom
fram till att aven den finska regleringen som tillat vissa typer av
20 I tva utredningar, SOU 2014:58 och Ds 2016:33, har dessutom föreslagits att möjligheten
till privatimport ska inskrankas ytterligare. Förslagen har dock annu inte lett till nagon proposition till riksdagen. Systembolaget har ocksa vackt talan mot bolag som drivit webbplatser
dar privatpersoner i Sverige har kunnat bestalla vin och öl och fa det levererat bl.a. till sin
hemadress. Systembolaget har i ett sadant mal mot bolaget Winefinder AB fatt ratt av Patentoch marknadsdomstolen som förbjudit bolaget att marknadsföra alkoholdrycker för försaljning till konsument i Sverige pa det satt som gjorts (dom 2020-10-22 i mal PMT 2881-19).
Winefinder har överklagat domen.
21 Malet Visnapuu, p. 99-102 och 106. Graden av handelspaverkan kan daremot ha avgörande
betydelse för om en handelshindrande atgard anda kan vara tillatlig enligt EU-ratten, se efterföljande avsnitt.

103

EU-ráttsliga förutsáttningar för gárdsförsáljning med ett i övrigt ...

SOU 2021:95

alkoholdrycker att saljas i livsmedelsbutik var handelshindrande, trots
att denna tillstandsreglering inte gjorde skillnad pa inhemska och
utlandska produkter. Eftersom sadan försaljning bara fick ske fran
ett godkant försaljningsstalle menade EU-domstolen att regleringen
hindrade aktörer i andra lander fran att fritt importera alkoholdrycker till Finland för detaljhandel.22 Det gar att tolka detta som att
inte ens den ordning som 2010 ars gardsförsaljningsutredning23 föreslog, som skulle möjliggöra för gardsförsaljning av saval svenska som
utlandska alkoholdrycker, helt sakert skulle undkomma att klassas
som ett handelshinder enligt artikel 34 FEUF.
Med hansyn till ovanstaende bedömer utredningen att en ratt till
gardsförsaljning i Sverige skulle riskera att betraktas som diskriminerande, och darmed som ett handelshinder enligt artikel 34 FEUF.
I det följande ska darför analyseras om, och i sa fall under vilka förutsattningar, som ett sadant handelshinder kan vara motiverat och
darmed tillatligt enligt EU-ratten.

9.3

Gárdsförsaljning fár inte utgöra ett medel
för godtycklig diskriminering eller innefatta
en förtáckt begránsning av handeln mellan
medlemsstaterna

Gardsförsaljning, dvs. en ratt till begransad försaljning av alkoholdrycker fran tillverkningsstallet, presenteras i utredningsdirektiven
som ett medel bl.a. för att utveckla lokal besöksnaring och maltidsturism. Ett sadant tillatande ar i sig inte problematiskt ur ett EU-rattsligt perspektiv. Problematiken bestar i att tillverkare som ar etablerade
i utlandet inte tillats öppna nagon motsvarande försaljningskanal, vilket enligt vad som beskrivits ovan kan betraktas som diskriminerande.
Fragan som behöver besvaras ar darför om en sadan diskriminering
kan rattfardigas med hansyn till nagot enligt EU-ratten godtagbart
syfte.
Den svenska alkoholpolitikens övergripande mal ar att framja folkhalsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.24 Att begransa tillgangligheten till alkohol utgör en viktig
22 Málet Visnapuu, p. 99-108.
23 Delbetankandet Gdrdsförsaljning (SOU 2010:98).
24 Prop. 2010/11:47, bet. 2010/11:SoU8, rskr. 2010/11:203.
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del i svensk alkoholpolitik. Genom detaljhandelsmonopolet kontrolleras etableringar, försaljningskanaler och öppettider, samtidigt
som de privata vinstintressena vid försaljning av alkohol i Sverige
kraftigt begransas. Genom gardsförsaljning skulle tillverkare av alkoholdrycker i Sverige, i likhet med tillverkare i de allra flesta andra
EU-landerna, ges möjlighet att fran tillverkningsstallet salja sina produkter direkt till konsument. Sadan försaljning skulle ske vid sidan
av detaljhandelsmonopolet. Utredningsdirektiven anger att ett syfte
med gardsförsaljning ar att, inom ramen för den restriktiva svenska
alkoholpolitiken, bl.a. bidra till starkt besöksnaring. I direktiven
poangteras att det ar viktigt att folkhalsan inte församras vid ett
eventuellt införande av gardsförsaljning. Det ar saledes en mycket
begransad form av försaljning som skulle komma ifraga.
Skyddet för folkhalsan ar sadant syfte som kan rattfardiga hinder
för den fria varurörligheten inom EU (artikel 36 FEUF). För att
kunna rattfardiga ett handelshinder med hanvisning till skyddet för
folkhalsa kravs dock, för det första, att den handelshindrande atgarden inte utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innefattar en förtackt begransning av handeln mellan medlemsstaterna. Enligt EU-domstolens praxis innebar detta att det aberopade syftet, har
skyddet för folkhalsan, inte far missbrukas eller utnyttjas för att diskriminera varor fran andra medlemsstater eller för att indirekt
skydda vissa inhemska varor.25 Det gar med andra ord inte att hanvisa till skyddet för folkhalsan för att rattfardiga en handelshindrande atgard, om det verkliga syftet snarare ar att skydda inhemsk
produktion. Handelshindret i fraga om gardsförsaljning bestar, som
namnts, inte i att gardsförsaljning av alkoholdrycker tillats, utan i
utestangningen av utlandsbaserade tillverkare fran denna möjlighet.
Dessa hinder har som syfte att skydda folkhalsan. Fragan ar da om
det syftet kan anses ha missbrukats i syfte att skydda inhemsk produktion, om viss försaljning fran produktionsstallen i Sverige tillats.
Som namnts ovan medger den finska alkohollagstiftningen viss gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker vid sidan av detaljhandelsmonopolet. Nar EU-domstolen prövade den finska alkohollagstiftningen
2015 i malet Visnapuu, konstaterade den att möjligheten till gardsförsaljning endast gallde tillverkare som var etablerade i Finland.
Detta innebar enligt EU-domstolen dock inte att atgarden nödvandigtvis var otillaten.
25 Málet Visnapuu, p. 124 och 126 och malet C-434/04 Ahokainen och Leppik, p. 30.
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Eftersom detta undantag endast galler tillverkare etablerade i Finland,
kan bestammelsen tankas innebara ett skydd för inhemsk tillverkning
av alkoholdrycker som framstallts genom jasning och som innehaller
högst 13 volymprocent etylalkohol. Detta racker emellertid inte som
stöd för slutsatsen att de skal rörande folkhalsa och allman ordning som
aberopats av de finlandska myndigheterna har missbrukats och utnyttjats för att diskriminera varor fran andra medlemsstater eller för att indirekt skydda vissa inhemska varor, i den mening som avses i artikel 36
FEUF och i ovan angiven rattspraxis.
Den finlandska regeringen har pa fraga vid förhandlingen preciserat
att syftet med detta tillstandssystem, förutom det ovan angivna syftet
att skydda folkhalsan och den allmanna ordningen, ar att framja turism,
genom att ett begransat antal tillverkare av alkoholdrycker etablerade i
Finland, som anvander traditionella och hantverksmassiga metoder vid
tillverkningen, ges möjlighet att salja sin produktion pa den plats dar
varorna tillverkas. Regeringen har som exempel hanvisat till vissa barviner som tillverkas pa bondgardar i Finland, som konsumenterna kan
köpa pa den plats dar varorna tillverkas. Namnda regering har tillagt att
den inte har befogenhet att tillata tillverkare av alkoholdrycker etablerade i andra medlemsstater att salja sin produktion pa den plats dar varorna
tillverkas, eftersom denna plats per definition ligger utanför Finland.
Det ankommer pa den hanskjutande domstolen att mot bakgrund av
samtliga relevanta faktiska eller rattsliga omstandigheter - daribland den
finlandska regeringens papekande i sitt yttrande till domstolen att den
nationella produktion som omfattas av detta undantag ar av begransad
omfattning samt traditionell och hantverksmassig - huruvida de skal rörande folkhalsa och allman ordning som aberopats av de finlandska
myndigheterna har missbrukats och utnyttjats för att diskriminera varor
fran andra medlemsstater eller för att indirekt skydda vissa inhemska varor,
i den mening som avses i artikel 36 FEUF. (Visnapuu, p. 126-128).26
EU-domstolen uttalanden i malet Visnapuu om huruvida det aberopade allmanintresset hade missbrukats, ar inte unikt i domstolens
praxis. Liknande resonemang förs i malet Henn och Darby som
handlade om ett brittiskt förbud mot import av produkter av oanstandig eller obscen karaktar.27 EU-domstolen prövade i malet om
det aberopade syftet att skydda allman moral hade missbrukats och
utnyttjats för att diskriminera varor fran andra medlemsstater eller
indirekt skydda vissa inhemska produkter, sarskilt med beaktande av
26 Det ska pápekas att dessa uttalanden frán EU-domstolens inte betyder att domstolen har
godtagit nágon form av markbarhetskriterium i bedömningen av om ett handelshinder enligt
artikel 34 FEUF föreligger, dvs. att graden av handelshindrande effekt skulle vara relevant i
det avseendet. Som redogjorts för ovan galler förbudet mot handelshinder i artikel 34 FEUF
alla handelshindrande átgarder, oavsett ekonomisk storlek. Daremot kan givetvis graden av
marknadspáverkan vara relevant för prövningen av om en handelshindrande átgard kan vara
rattfardigad med hanvisning till artikel 36 FEUF.
27 Málet 34/79 Henn och Darby.
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att förbudet mot inhemsk handel med samma produkter inte var heltackande utan innehöll undantag för produkter som var av vetenskapligt, litterart, konstnarligt eller utbildningsmassigt intresse. EUdomstolen konstaterade att de inhemska undantagen var av begransad
rackvidd och att bestammelserna som helhet hade till syfte att förbjuda eller atminstone begransa framstallning och saluföring av tidskrifter eller artiklar av oanstandig eller obscen karaktar. Sammantaget ansag EU-domstolen darför att den

omstandigheten att importförbudet i vissa hanseenden kan vara strangare
an vissa av de lagar som galler inom Förenade kungariket kan darför inte
betraktas som en atgard avsedd att indirekt skydda vissa inhemska produkter eller som en atgard som syftar till godtycklig diskriminering mellan varor av detta sarskilda slag, beroende pa om de har framstallts pa nationellt territorium eller i en annan medlemsstat. (Henn och Darby, p. 21).
Relevant i detta sammanhang ar ocksa malet Aragonesa28 som handlade om katalanska regler som förbjöd vissa former av marknadsföring av drycker med en alkoholhalt överstigande 23 volymprocent.
Den klagande hade bland annat gjort gallande att förbudet maste
betraktas som protektionistisk och ett skydd för produkter av
lokalt ursprung eftersom huvuddelen av den katalanska produktionen av alkoholhaltiga drycker utgjordes av drycker med en
alkoholhalt understigande 23 volymprocent. EU-domstolen godtog dock inte det argumentet. Efter att ha konstaterat att förbudet
var proportionerligt och faktiskt gallde för alla produkter oavsett
ursprung inom de angivna volymprocentintervallen, konstaterade
domstolen att det
faktum att det i denna landsdel framstalls fler drycker med en alkoholhalt understigande 23 volymprocent an drycker med en högre alkoholhalt inte i sig [ar] tillrackligt för att en sadan lagstiftning skall anses utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtackt
begransning av handeln mellan medlemsstaterna. (Aragonesa, p. 25).

Syftet med en handelshindrande atgard far alltsa inte vara att skydda
inhemsk produktion. Malet Visnapuu visar enligt utredningen att en
begransad form av gardsförsaljning av alkoholdrycker vid sidan av
ett detaljhandelsmonopol kan vara förenligt med detta villkor.29
28 Malen C-1/90 och C-176/90 Aragonesa.
29 Det har gjorts gallande att EU-domstolens uttalanden i malet Visnapuu maste ses i ljuset av
att de typer av drycker som fick saljas fran produktionsstallet i Finland var specifika produkt-
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Áven om EU-domstolen inte tog slutlig stallning i fragan, visar domstolens uttalanden i Visnapuu att den finska gardsförsaljningen kunde
vara godtagbar om den var av begransad omfattning samt traditionell
och hantverksmassig. För att överensstamma med EU-ratten bör
darför en ratt till gardsförsaljning i Sverige pa liknande satt vara förenad med begransningar som kopplar till syftet att starka besöksnaringen inom ramen för en restriktiv alkoholpolitik. Det kan handla
om restriktioner som begransar vilka tillverkare som far erbjuda
gardsförsaljning och restriktioner avseende sjalva försaljningen, exempelvis maxgranser för salda volymer per kund, lagsta prissattning
samt att försaljningen endast far ske fran tillverkningsstallet och i
anslutning till exempelvis ett studiebesök eller en förelasning kopplat till den aktuella alkoholdrycken. Sadana begransningar behövs
sannolikt för att tydliggöra att det ar besöket snarare an försaljningen
som star i centrum vid gardsförsaljning, och för att sakerstalla att den
eventuella konkurrensfördel som medges gardsförsaljare blir högst begransad i jamförelse med producenter av alkoholdrycker i andra lander.
Kopplingen till malet att framja besöksnaringen ar alltsa sannolikt avgörande för att visa att syftet med gardsförsaljning inte ar att
godtyckligt diskriminera utlandska produkter. Det ska dock betonas
att framjandet av besöksnaringen inte kan vara huvudsyftet med en
restriktiv reglering. Den typen av ekonomiska intressen namns inte
i artikel 36 FEUF och har inte heller i nagot mal, savitt utredningen
kanner till, erkants av EU-domstolen som ett s.k. tvingande hansyn
av allmanintresse.30 Det handelshinder som regleringen av gardsförsaljning medför behöver darför koppla till syftet att skydda folkhalsan. EU-domstolen har vidare uttalat att en handelshindrande reglering endast kan vara tiílatlig med hansyn till ett allmanintresse ”om
typer som inte konkurrerade med produkter fran andra lander. Áven om det inte kan uteslutas
att den aspekten kan ha haft viss relevans (den finska Hovratten grundade sitt godkannande
av den finska ordningen delvis med hanvisning till detta (Helsingfors Hovratts dom i mal nr
503 fran den 24 april 2017), tycks det dock inte ha haft nagon avgörande betydelse för EUdomstolens bedömning. Om EU-domstolen hade bedömt det som avgörande hade den
rimligen begart att den nationella domstolen skulle kontrollera aven den aspekten. Inte heller
den finska Högsta domstolen förefaller ha lagt nagon vikt vid den aspekten i det aktuella malet
(Högsta domstolens beslut i arendet R2017/507). Faktum ar att den finska Högsta domstolen
sedermera godtog en ordning som aven inkluderade gardsförsaljning av s.k. hantverksöl, vilket
ar en kategori dar internationell konkurrens tveklöst förekommer (Högsta domstolens beslut
fran den 28 juni 2018 i arendet R2017/507).
30 Daremot kan framjandet av besöksnaringen sannolikt utgöra en sadan accessorisk positiv
följd av en restriktiv reglering som EU-domstolen har godtagit pa spelomradet, dar exempelvis
nationella regleringar delvis anvants för att bidra till landsbygdens utveckling och
finansieringen av verksamheter som ar ideella eller av allmanintresse, se bl.a. malen C-212/08
Zeturf, p. 52 och C-347/09 Dickinger och Ömer, p. 55.
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den verkligen pa ett sammanhangande och systematiskt satt tillgodoser uppnaendet av detta mal”31. Med andra ord stalls krav pa att
medlemsstaterna agerar pa ett systematiskt och sammanhangande
satt. Kravet pa systematik och sammanhang utesluter dock inte att
en restriktiv reglering som syftar till att exempelvis skydda folkhalsan innehaller delar med delvis andra mal. EU-domstolen har exempelvis godtagit att nationella spelregleringar delvis anvants för att bidra till landsbygdens utveckling och finansieringen av verksamheter
som ar ideella eller av allmanintresse. Sadana hansyn far dock inte
utgöra den verkliga grunden för den restriktiva policy som förs. Detta
resonemang kan illustreras genom malet Zeturf, som handlade om
huruvida en ensamratt i Frankrike för organisationen PMU att erbjuda vadhallning pa hastkapplöpning var förenlig med EU:s regler
om fri rörlighet.32 De franska myndigheterna hade gjort gallande att
PMU:s ensamratt hade som syfte att skydda ordningen i samhallet,
med hansyn till de verkningar som spel har pa individer och samhallet, och den allmanna ordningen, för att motverka att penningspel
anvands för brottsliga eller bedragliga andamal. Myndigheterna hade
dock aven framfört att en sadan ensamratt bidrar till landsbygdens
utveckling genom att hastbranschen finansieras. PMU:s tillvaxtpolicy motiverades dessutom av malet att effektivt motverka att personer lockas till spel, genom att uppratthalla ett tilltalande, legalt utbud
sa att spelarna inriktar sig pa tillatna och reglerade verksamheter.
I malet konstaterade EU-domstolen att ”det finns en viss intressekonflikt hos [PMU] mellan behovet av att öka sina intakter och
malet att minska möjligheterna till spel.” EU-domstolen lamnade till
den nationella domstolen att kontrollera, bland annat mot bakgrund
av utvecklingen av marknaden för hasardspel i Frankrike, att de
statliga kontroller som PMU:s verksamheter i princip ar föremal för,
faktiskt genomförs i stravan efter att, pa ett sammanhangande och
systematiskt satt, fullfölja de mal som avses med införandet av
systemet med ensamratt för PMU, sarskilt malet om att minska möjligheterna till spelande.33
Áven kommissionen har patalat att en handelshindrande alkoholreglering behöver vara konsekvent och systematisk för att kunna
rattfardigas. I samband med Finlands reformering av alkohollagstift31 Se exempelvis málen C-333/14 Scotch Whisky Association, p. 37 och C-161/09
Kakavetsos -Fragkopoulos, p. 42.
32 Málet C-212/08 Zeturf.
33 Malet Zetmf, p. 57-63.
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ningen 2018, som innebar att livsmedelsbutiker med fysisk etablering
i Finland gavs ratt att salja alkoholdrycker med upp till 5,5 volymprocent alkohol och ratten till gardsförsaljning utvidgades till hantverksöl, ifragasatte kommissionen huruvida det handelshinder som detta
innebar för utlandsetablerade försaljningsstallen kunde rattfardigas
med hanvisning till artikel 36 FEUF. Kommissionen ifragasatte bl.a.
om syftet med distanshandelsförbudet, som var att minska tillgangligheten och darmed konsumtionen av alkohol i Finland, var konsekvent i förhallande till de föreslagna uppluckringarna i lagstiftningen.
Kommissionen pekade pa att konsekvensanalysen som hade bilagts
förslagen hade angett att möjligheten att salja alkoholdrycker fran
livsmedelsbutiker skulle leda till att den totala alkoholkonsumtionen
skulle öka, vilket skulle öka de alkoholrelaterade skadeverkningarna.
Det ar mot bakgrund av den praxis som redogörs för ovan och
kommissionens uttalanden avseende Finlands alkoholreglering, viktigt att gardsförsaljning verkligen utgör en restriktiv försaljningskanal som inte leder till församrad folkhalsa. Om gardsförsaljning exempelvis skulle medföra en markbar ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige, skulle det ga att ifragasatta om kravet pa en konsekvent och sammanhangande politik skulle vara uppfyllt. Áven ur
detta perspektiv finns det darför skal att förena ratten till gardsförsaljning med sarskilda tillganglighetsbegransningar.

9.4

Gardsförsaljning far inte utformas
mer handelshindrande an nödvandigt

Ett hinder för den fria rörligheten far inte ga utöver vad som ar nödvandigt för att uppna syftet.34 Gardsförsaljning skulle ge atminstone
vissa svenska tillverkare ratt att bedriva försaljning direkt till konsument medan tillverkare i andra lander i princip skulle vara hanvisade
till Systembolaget för att na svenska konsumenter. Inom ramen för
en proportionalitetsbedömning kan fragan stallas varför det ar nödvandigt av folkhalsoskal att införa begransningar som traffar just utlandsbaserade tillverkare. Vid en sadan prövning ar det dock sannolikt
relevant att beakta den juridiska situation som svenska tillverkare av
alkohol befinner sig i. Till skillnad fran tillverkare i andra lander utan
detaljhandelsmonopol, ar svenska tillverkare i dag förhindrade att
34 Se t.ex. málen Visnapuu, p. 110 och C-108/09. Ker-Optika, p. 57.
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salja sina drycker fran tillverkningsstallet. I nagon mening kan ett
tillatande av atminstone en restriktiv form av gardsförsaljning darför
ses som konkurrensutjamnande snarare an diskriminerande. Det ar
rimligt att anta att detta faktum paverkar hur strikt EU-domstolen
skulle genomföra en proportionalitetsprövning av gardsförsaljning i
Sverige. EU-domstolen uttalanden i malet Visnapuu kan knappast
heller tolkas pa annat satt an att gardsförsaljning under vissa förutsattningar kan accepteras, och darmed anses proportionerlig, i ett
land med ett i övrigt narmast heltackande detaljhandelsmonopol,
trots att det innebar att skillnad görs mellan inhemsk och utlandsbaserad tillverkning. Om det hade varit sa som exempelvis Systembolaget har framfört till utredningen, att gardsförsaljning i ett land
med en monopolreglering i princip aldrig kan anses proportionerlig,
ar det svart att första varför EU-domstolen inte nöjde sig med att
avfarda den finska regleringen pa den grunden i malet Visnapuu.
Detta ska dock givetvis inte tolkas som att EU-domstolen har gett
medlemslanderna ett carte blanche. Domstolens uttalanden i malet
bör enligt utredningen tolkas som att gardsförsaljningen, för att
kunna rattfardigas, endast far förekomma i mycket begransad omfattning. Som redogjorts för ovan behöver gardsförsaljningen ocksa
kunna inordnas i en restriktiv alkoholpolitik som alltjamt framstar
som konsekvent och systematisk. Áven i detta avseende torde det
alltsa vara av avgörande betydelse att kunna visa att besöksarrangemanget, dvs. exempelvis en rundvandring eller förelasning med koppling till den aktuella produktionen, snarare an försaljningen star i
centrum och att det ar fraga om mycket begransade försaljningsvolymer. Enligt utredningens bedömning skulle det ocksa vara svart
att rattfardiga en reglering som tillater gardsförsaljare att salja direkt
till svenska konsumenter genom e-handel eller annan form av distansförsaljning. Da försvinner kopplingen till besöksnaring och det skulle
ga att ifragasatta varför utlandsbaserade tillverkare inte lika garna
skulle fa bedriva sadan försaljning riktad mot svenska konsumenter.

111

EU-rattsliga förutsattningar för gárdsförsaljning med ett i övrigt ...

9.5

SOU 2021:95

En restriktiv gárdsförsaljning försvagar inte
detaljhandelsmonopolets stallning

Som redan namnts har det svenska detaljhandelsmonopolet prövats
mot artikel 37 FEUF nar det har varit föremal för EU-domstolens
prövning. Bestammelsen kraver inte att statliga handelsmonopol avskaffas, utan att dessa ska anpassas sa att de ar fullt ut icke-diskriminerande vad galler anskaffnings- och saluföringsvillkor i förhallande
till företag i andra medlemsstater, samt att ingen snedvridning uppstar i konkurrensen mellan medlemslanderna.35
En fraga vid införandet av en ratt till gardsförsaljning ar om en
sadan reform skulle paverka hur Systembolagets ensamratt ska bedömas EU-rattsligt, i den meningen att det inte langre skulle ses som
ett monopol i EU-rattslig mening.
Utredningen har uppfattat att det finns en oro för att Systembolagets försaljning av de kategorier av alkoholdrycker som skulle omfattas av en möjlighet till gardsförsaljning, inte langre skulle kunna
anses inga i detaljhandelsmonopolet och darmed inte langre skulle
atnjuta det skydd som artikel 37 FEUF innebar. EU-domstolens uttalanden i malet Visnapuu har anförts som stöd för att denna oro ar
befogad. Utredningen anser dock att det bygger pa en felaktig lasning av malet Visnapuu. Som tidigare beskrivits var bakgrunden till
EU-domstolens prövning i malet att Valev Visnapuu hade levererat
öl, vin, cider och spritdrycker till kunder i Finland genom att importera produkterna fran Estland till Finland trots att han inte hade nagot
detaljhandelstillstand, vilket var förbjudet enligt den finska alkohollagen. De fragor som den nationella domstolen bad EU-domstolen att
besvara i detta avseende var följande.

Kan kravet att den som anvander alkoholdrycker i kommersiellt syfte
eller annars för bedrivande av naringsverksamhet ska ha ett sarskilt detaljhandelstillstand för import av alkoholdrycker nar en finlandsk
köpare köpt alkoholdrycker via internet eller annars genom distansförsaljning fran en saljare som bedriver verksamhet i en annan medlemsstat,
vilka drycker saljaren transporterar till Finland, anses avse förekomsten
av ett monopol eller utgöra en del av ett monopols funktionssatt, varför
bestammelserna i artikel 34 FEUF inte utgör hinder mot ett sadant
krav, som darmed ska bedömas utifran artikel 37 FEUF?

35 Málet C-189/95 Franzén, p. 40. Se ocksa malet Visnapuu, p. 94 och 95 om det finska detaljhandelsmonopolet.
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Om fraga[n] besvaras jakande, ar da kravet pa tillstand i sa fall förenligt med de villkor för statliga handelsmonopol som anges i artikel 37
FEUF?
Om fraga[n] besvaras nekande, och artikel 34 FEUF ska tillampas pa
förevarande fall, utgör da den finlandska lagstiftningen, enligt vilken import av drycker för eget bruk, vid bestallning av alkoholdrycker fran utlandet via internet eller annars genom distansförsaljning, enbart ar tillaten om bestallaren sjalv eller en tredje part som ar oberoende av saljaren
har transporterat alkoholdryckerna till Finland, och enligt vilken det i
annat fall enligt alkohollagen kravs ett tillstand för importen, en kvantitativ restriktion eller atgard med motsvarande verkan som strider mot
artikel 34 FEUF? (Visnapuu, p. 37, fragorna 5-7)

EU-domstolen gar in i bedömningen av vilken artikel i fördraget
som ar tillamplig, artikel 37 eller 34 FEUF, i p. 89 dar domstolen
konstaterar att den sarskilda funktionen av det monopol som föreskrivs i den finska lagstiftningen bestar i att innehavaren av monopolet ges en ensamratt att i Finland bedriva detaljhandel med alkoholdrycker, med undantag för de tva former av tillstand som kan
medges livsmedelsbutiker och gardsförsaljare enligt 14 §.36
EU-domstolen konstaterar darefter, i linje med etablerad praxis,
att det monopol som Finland inrattat genom 13 § alkohollagen ska
prövas mot artikel 37 FEUF, medan de tva former av tillstand som
kan ges livsmedelsbutiker och gardsförsaljare enligt 14 §, utgör undantag fran monopolet och darför ska prövas mot artikel 34 FEUF.37
EU-domstolen gar sedan vidare genom att konstatera att den
nationella domstolens fraga avsag det krav pa detaljhandelstillstand
som i malet vid den nationella domstolen riktats mot Valev Visnapuu.
Ett detaljhandelstillstand kunde enligt den finska lagstiftningen bara
ges enligt 14 §. EU-domstolen kunde följaktligen sla fast, genom
upprepande av vad den redan hade papekat, att dessa tillstandskrav
ska prövas mot artikel 34 FEUF.38
Vidare konstaterade domstolen att vissa av de drycker som Valev
Visnapuu hade importerat inte omfattades av de tillstand som avsags
i 14 § alkohollagen. Dessa omfattades alltsa endast av detaljhandelsmonopolet, vilket föranledde domstolen att pröva aven monopolregleringens överensstammelse med EU-ratten, och da mot arti-

36 Jfr málet C-170/04, Rosengren m.fl., p. 20 dar EU-domstolen áterger det svenska detaljhandelsmonopolets sarskilda funktion.
37 Málet Visnapuu, p. 90 och 91.
38 Málet Visnapuu, p. 92.
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kel 37 FEUF.39 Det finns inget i malet Visnapuu som indikerar att
EU-domstolen menade att den finska reglering som styrde detaljhandelsmonopolets försaljning av sadana kategorier av alkoholdrycker som ocksa kunde saljas genom sarskilda tillstand enligt 14 §,
skulle prövas mot nagot annat an artikel 37 FEUF.
Den svenska alkohollagen ar, liksom den finska som var föremal
för EU-domstolens prövning i malet Visnapuu, en förbudslagstiftning. Enligt 5 kap. 2 § alkohollagen far detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jasta alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat endast bedrivas av detaljhandelsbolaget,
dvs. Systembolaget. Det betyder att andra aktörer, saval svenska som
utlandska, ar förbjudna att bedriva sadan detaljhandel. Ett införande
av gardsförsaljning skulle innebara att ett sarskilt undantag införs
fran ensamratten för den som har ett gardsförsaljningstillstand.
Áven detta undantag skulle innebara att andra an de som erhallit tillstand, t.ex. utlandsbaserade aktörer, inte skulle fa bedriva detaljhandel
med alkoholdrycker i Sverige. Malet Visnapuu ger enligt utredningen
inte skal att utga fran annat an att den svenska monopolregleringen,
som innebar ett förbud för andra an Systembolaget att bedriva
detaljhandel, aven efter ett införande av gardsförsaljning ska prövas
mot artikel 37 FEUF.
Det gar alltsa inte att utlasa fran malet Visnapuu att Systembolagets ensamratt att bedriva detaljhandel skulle prövas mot nagot annat an artikel 37 FEUF om den blev föremal för EU-domstolens
prövning.40 Trots det ar det inte osannolikt att det finns en grans dar
ett regulatoriskt monopol pa grund av införda undantag och den faktiska utvecklingen inte langre ar att betrakta som ett monopol i EUrattslig mening. Utredningen bedömer att det darför ar viktigt att
gardsförsaljning regleras pa ett satt som tydligt skiljer gardsförsaljning fran det form av ”sedvanlig detaljhandel” som Systembolaget
bedriver. Gardsförsaljning bör darför, utöver att sadan försaljning
endast ska vara tillaten fran ett tillverkningsstalle, regleras sa att besöket star i centrum snarare an försaljningen, och försaljningskvantiteterna bör begransas. Genom sadana begransningar som exempel39 Malet Visnapuu, p. 93-96.
40 Vart att notera i sammanhanget ar att den finska regleringen avseende livsmedelsbutikers
eller dryckesproducenters försaljning som var föremal för EU-domstolens prövning i malet
Visnapuu, varken innehöll begransningar i fraga om hur mycket som fick saljas per köptillfalle
eller exempelvis att försaljning bara fick ske i anslutning till ett studiebesök eller liknande.
I praktiken förefaller en betydande del av försaljningen av de drycker som omfattas av detaljhandelstillstanden i Finland ha skett fran just dessa aktörer, snarare an fran monopolisten Alko.
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vis innebar att gardsförsaljning endast ska ske i anslutning till ett betalt studiebesök eller en förelasning och i mycket begransade volymer per köptillfalle, sakerstalls, enligt utredningens uppfattning, att
gardsförsaljningen inte utgör en alternativ detaljhandelskanal i förhallande till Systembolaget. Syftet ar darmed inte att inratta en ordning dar konsumenten i praktiken valjer mellan att göra sina inköp
hos Systembolaget eller hos sin lokala tillverkare, och de tva försaljningskanalerna torde inte under sadana omstandigheter kunna betraktas som konkurrerande. Gardsförsaljning skulle da i förhallandet
till Systembolagets försaljning snarare vara jamförbar med försaljning av alkoholdrycker genom servering. Försaljning genom servering far enligt alkohollagen enbart ske om de salda produkterna förtars pa plats. Det finns knappast nagon som skulle havda att ratten
till servering av alkoholdrycker medför att Systembolagets ensamratt
kan ifragasattas (trots att EU-domstolen har anfört att aven detta
utgör ett undantag fran det svenska detaljhandelsmonopolet41).
I likhet med försaljning genom servering skulle gardsförsaljning avse
en form av försaljning som genom sarskilda villkor ar tydligt skild
fran sedvanlig detaljhandel. Vidare torde dessa villkor sakerstalla att
volymerna som kommer att saljas genom gardsförsaljning inte
kommer att utgöra mer an en obetydlig del av den totala försaljningen av alkoholdrycker i Sverige. Enligt utredningens bedömning
bör det darmed sta klart att införandet av gardsförsaljning enligt
namnda modell, inte skulle andra det faktum att Systembolagets
ensamratt för detaljhandel i Sverige ska prövas mot artikel 37 FEUF.
Vid en införd ratt till gardsförsaljning ska alltsa gardsförsaljningsregleringen prövas mot artikel 34 FEUF, medan detaljhandelsmonopolet alltjamt ska prövas mot artikel 37 FEUF.
Nasta fraga blir om ett införande av gardsförsaljning skulle paverka detaljhandelsmonopolets förenlighet med artikel 37 FEUF.
Som visats ovan skulle gardsförsaljning utgöra ett undantag fran detaljhandelsmonopolet som EU-rattsligt ska prövas separat fran monopolet. Införandet av gardsförsaljning bör darför inte direkt paverka fragan huruvida detaljhandelsmonopolet ar anpassat pa ett
icke-diskriminerande satt. Det gar i och för sig att tanka sig en situation dar gardsförsaljning av en produkt, om konsumenterna gillar
den, kan komma att leda till ökad försaljning av produkten aven pa

41 Málet C-170/04 Rosengren m.fl., p. 20.
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Systembolaget. Det finns dock i det sammanhanget skal att beröra
fragan om Systembolagets produkturval.
Systembolagets inköp av produkter till sitt fasta sortiment sker
genom offertförfragningar som ar öppna för saval svenska som utlandska produkter som uppfyller kriterierna i offertunderlaget. I samband med ”upphandlingen” görs sensoriska blindtester av produkterna. Till bestallningssortimentet köper Systembolaget in produkter
via staende offertförfragningar, vilka ar öppna för alla produkter,
bade svenska och utlandska, som uppfyller gallande krav. En enskild
produkts efterfragan utanför Systembolaget kan daremot inte utgöra
grund för att ta in denna i det fasta sortimentet eller bestallningssortimentet. En framgangsrik gardsförsaljning kan i sig darför inte leda
till att produkten tas in i Systembolagets sortiment. Utredningen bedömer mot den bakgrunden att möjligheten till gardsförsaljning inte
skulle medföra att Systembolagets detaljhandelsmonopol skulle
hamna i konflikt med kriterierna om icke-diskriminering i artikel 37
FEUF.
EU-domstolen konstaterade i malet Franzen att det svenska detaljhandelsmonopolet vilar pa ett allmanintresse eftersom det syftar till
att skydda folkhalsan mot alkoholens skadeverkningar.42 Áven om
det inte uttryckligen framgar av artikel 37 FEUF, gar det att tolka
detta uttalande som att förekomsten av ett allmannyttigt syfte ar en
förutsattning för att rattfardiga ett monopol enligt artikel 37.43
I malet Visnapuu namnde dock inte EU-domstolen nagot sadant
kriterium.44 Om detta ska tolkas som att det inte existerar eller
enbart att det var otvistigt i malet Visnapuu att den finska monopolregleringen faktiskt vilade pa ett syfte av allmanintresse ar oklart.
Faktum ar att den fragan, savitt utredningen kunnat finna, annu inte
prövats i nagot mal i EU-domstolen dar den har varit tvistig. För att
vara pa den sakra sidan bör utredningen darför utga fran att ett krav
föreligger om att ett monopol maste syfta till att uppna ett mal av
42 Malet C-189/95 Franzen, p. 37.
43 Se ocksa malet C-438/02 Hanner, punkt 35, dar domstolen uttalar att ett andamal med
artikel 37 FEUF ar att förena de krav som följer av inrattandet av den gemensamma marknaden
och dess funktionssatt med medlemsstaternas möjlighet att uppratthdlla vissa handelsmonopol, i
syfte att uppnd vissa mdl av allmanintresse.
44 I det sammanhanget kan noteras att artikel 37 FEUF inte utgör ett undantag fran en huvudregel sasom exempelvis artikel 36 FEUF utgör i förhallande till huvudregeln i artikel 34 FEUF
om fri rörlighet. EU-domstolen har papekat att undantag fran en grundlaggande princip i
fördraget sasom den om fri rörlighet ska tolkas restriktivt, se t.ex. malen C-348/96 Calfa, p.
21 och 23, samt C-355/98 Kommissionen mot Belgien, p. 28. Det ar darför inte sjalvklart att
den restriktiva praxis som avser artikel 36 ar direkt överförbar till artikel 37 FEUF.
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allmanintresse för att vara förenlig med artikel 37 FEUF. Det ar ur
det perspektivet viktigt att gardsförsaljning inte införs pa ett satt
som star i konflikt med den restriktiva svenska alkoholpolitiken och
som riskerar att leda till att det syfte som bar upp detaljhandelsmonopolet urholkas. Detta motiverar ytterligare de inskrankningar
i ratten till gardsförsaljning som har diskuterats ovan.
Den s.k. desintresseringsprincipen, dvs. att privata vinstintressen
utesluts fran den svenska detaljhandelsmarknaden, har varit en
barande ingrediens i den svenska alkoholpolitiken alltsedan 1900talets början. I utredningsdirektiven anges ocksa att den principens
betydelse har erkants av EU-domstolen för att varna de intressen
som ligger till grund för ett detaljhandelsmonopol.45 Genom gardsförsaljning skulle privata aktörer tillatas att under vissa förutsattningar bedriva en begransad form av detaljhandel med alkoholdrycker. Gardsförsaljning skulle darmed innebara ett avsteg fran
desintresseringsprincipen.
Desintresseringsprincipen ar inte ett mal i sig, utan ett instrument för att na det alkoholpolitiska malet att framja folkhalsan
genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Den svenska alkoholpolitiken medger redan i dag inslag av
privata vinstintressen exempelvis i fraga om ratt till marknadsföring,
restaurangservering och försaljning av folköl. I sin verksamhet samarbetar aven Systembolaget med vinstdrivna aktörer exempelvis
ifraga om ombudsverksamhet, hemleveranser och auktioner.
Att olika instrument anvands inom en reglering betyder inte att
den ska betraktas som osammanhangande eller osystematisk i ett
EU-rattsligt perspektiv. Utredningen har visat ovan att EU-domstolen exempelvis har godtagit att nationella spelregleringar delvis anvants för att bidra till landsbygdens utveckling och finansieringen av
verksamheter som ar ideella eller av allmanintresse (avsnitt 9.3). Avgörande ar i stallet att det övergripande malet för regleringen, i det
har fallet folkhalsointresset, inte förfelas genom motstaende intressen.46 Vidare har ovan redogjorts för kommissionens kritik mot handelshindrande delar av den finska alkoholregleringen (förbud mot
gransöverskridande distanshandel), med hanvisning till att andra
45 Denna praxis har dock rört monopol pa tjansteomradet, se exempelvis malen C-447/08 och
C-448/08 Sjöberg och Gerdin, dar nagon fördragsbestammelse avseende monopol saknas och
dar sadana monopolregler darför ska prövas mot artikel 56 FEUF om fri rörlighet.
46 Se exempelvis det ovan refererade malet Zeturf. Se ocksa för ett liknande resonemang
SOU 2010:98, s. 85 ff.
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liberaliseringar i lagstiftningen kunde leda till ökad total alkoholkonsumtion och ökade alkoholrelaterade skadeverkningar (avsnitt 9.3).
En allt för liberal gardsförsaljningsreglering skulle mot denna bakgrund riskera att vara problematisk om det innebar ett avsteg fran
folkhalsomalet. En utgangspunkt vid införandet av gardsförsaljning
i Sverige behöver darför vara att folkhalsan inte församras, exempelvis till följd av en markbart ökad alkoholkonsumtion. Som namnts
ar detta ocksa en utgangspunkt som anges i utredningsdirektiven.
För att gardsförsaljning inte ska framsta som ett avbrack i den
svenska alkoholpolitiken behöver sarskilda begransningar införas
för att hantera de ökade risker ur folkhalsoperspektiv som följer av
att privata vinstintressen tillats i detaljledet. Under förutsattning att
detta sakerstalls, bör inte gardsförsaljning medföra att den svenska
alkoholpolitiken framstar som inkonsekvent eller osammanhangande.
Det ar i sammanhanget vart att framhalla att varken EU-domstolen,
den finska Högsta domstolen eller Europeiska kommissionen har
ifragasatt det finska detaljhandelsmonopolets förenlighet med EUratten i ljuset av Finlands reglering av gardsförsaljning (se avsnitt 7.1).

9.6

Om EU-domstolen skulle göra en annan
bedömning, betyder det inte att monopolet
behöver avskaffas

Det ar endast EU-domstolen som i slutandan kan faststalla om en
reglering under givna förhallanden ar förenlig med EU-ratten. Áven
om utredningen bedömer att det gar att förena gardsförsaljning i
kombination med ett bevarat detaljhandelsmonopol med EU-ratten,
gar det inte att sakert veta hur EU-domstolen skulle se pa den fragan.
Regleringen skulle kunna utmanas exempelvis av kommissionen
genom ett övertradelsearende eller av en privat aktör i samband med
en brottmalsprocess eller förvaltningsrattslig process i svensk domstol. I samtliga dessa fall skulle fragan kunna hamna hos EU-domstolen för prövning. Eftersom en förutsattning för utredningens
uppdrag ar att Systembolagets monopol sakras, finns darför skal att
beskriva vilka konsekvenserna skulle vara om reformen i ett sadant
fall skulle underkannas av EU-domstolen. Skulle det da vara möjligt
att ”backa bandet” och aterga till den tidigare gallande ordningen?
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Det har hant förr att svenska regleringar har underkants av EUdomstolen. Sadana exempel avseende svensk alkoholreglering ar dels
malet Rosengren m.fl. i vilket förbudet mot privatimport underkandes, dels malet Gourmet4 som ledde till att Marknadsdomstolen48
underkande det svenska totalförbudet mot tidningsannonser för
alkoholdrycker. Dessa mal medförde att de svenska regleringarna pa
omradet fick anpassas.49
Utredningen har inte kunnat finna nagot exempel dar ett land har
tvingats att avskaffa en monopolreglering till följd av ett utfall i EUdomstolen. I sammanhanget kan konstateras att det svenska apoteksmonopolet inte slopades efter att ha underkants av EU-domstolen i Hanner-malet50. I stallet anpassades monopolet i enlighet med
vad EU-domstolen hade anfört i malet.51 I samband med den efterkommande omregleringen av apoteksmarknaden namns inte Hannerdomen som skal för omregleringen.52
Det svenska apoteksmonopolet underkandes av EU-domstolen
pa grund av att det inte ansags uppfylla kravet pa icke-diskriminering. Detta ansags, som visats ovan, inte betyda att monopolet behövde avskaffas utan snarare att regleringen behövde andras för att
vara i linje med rekvisiten i artikel 37 FEUF. Fragan ar om situationen skulle vara en annan om ett monopol underkanns pa nagon
annan grund, exempelvis för att regleringen inte langre skulle anses
vara inrattat för att skydda de allmanintressen som aberopats. Den
fragan har, savitt utredningen kanner till, inte prövats av EU-domstolen. En parallell kan dock dras till den finska spelregleringen.
Efter att den finska monopolregleringen hade kritiserats av kommissionen för att vara oförenlig med EU-ratten, valde Finland att
justera monopolregleringen genom att sla ihop de tre statliga bolag
som dessförinnan hade tillhandahallit spel i Finland. Detta eftersom
de tre bolagen till viss del bedrev konkurrens mot varandra. I förarbetena hanvisade den finska regeringen till praxis fran EU-domstolen om att en monopolreglering maste uppfylla det aberopade malet
pa ett systematiskt och konsekvent satt. Förekomsten av konkurrens inom ett monopolsystem kunde, enligt den finska regeringen,
47 Málen C-1/90 och C-176/90 Gourmet.
48 MD 2003:5.
49 Se prop. 2007/08:119 avseende anpassningarna till följd av Rosengren-malet och
prop. 2002/03:87 avseende anpassningar till följd av Gourmet-malet.
50 Malet C-438/02 Hanner.
51 Se SOU 2008:4, s. 138.
52 Prop. 2008/09:145, se ocksa bakomliggande utredningsdirektiv 2006:136.
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leda till ökad marknadsföring vilket i sin tur kunde leda till ökat spelande. Detta, medgav den finska regeringen, var oförenligt med EUratten. Den finska regleringen pa omradet behövde darför justeras
för att monopolet inte skulle vara i strid med EU-ratten.53 Det ansags dock inte nödvandigt att slopa monopolet. I detta sammanhang
ar det vidare befogat att aterigen poangtera att utredningen inte har
för avsikt att föresla en modell för gardsförsaljning som asidosatter
eller star i konflikt med det övergripande malet för den svenska
alkoholpolitiken, dvs. att framja folkhalsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar (se avsnitt 9.3 och
9.5). Det ar mot den bakgrunden svart att se nagra skal för att EUdomstolen skulle bedöma att Sverige, genom att införa en restriktiv
ratt till gardsförsaljning som inte markbart skulle paverka alkoholkonsumtionen i Sverige, pa ett irreparabelt satt skulle ha frangatt
syftet med monopolregleringen.
Sammanfattningsvis skulle Sverige vara skyldig att anpassa regleringen eller, om det skulle anses vara nödvandigt, slopa ratten till
gardsförsaljning om den skulle befinnas vara oförenlig med EUratten. Sverige skulle daremot alltsa inte vara tvingat att avskaffa
detaljhandelsmonopolet, aven om EU-domstolen skulle anse att
monopolet var oförenligt med EU-ratten till följd av undantaget för
gardsförsaljning. Trots vad som sags ovan om den osakerhet som
alltid finns i EU-rattsliga fragor, bedömer utredningen att det
knappast rader nagon tvekan avseende möjligheten att pa detta satt
”backa bandet” om det skulle visa sig nödvandigt för att bevara
detaljhandelsmonopolet.

Förvaltningsrattsliga förutsattmngar att vid behov ”backa bandet”
I avsnittet ovan behandlas fragan om Sveriges skyldigheter i fall EUdomstolen i efterhand skulle underkanna regleringen om gardsförsaljning. I ett sadant fall skulle Sverige behöva anpassa regleringen
eller, om det skulle anses vara nödvandigt, slopa ratten till gardsförsaljning. Om ratten till gardsförsaljning skulle behöva slopas, aktualiseras aven vissa förvaltningsrattsliga aspekter.
Inom förvaltningsratten finns en allman princip som innebar att
ett gynnande myndighetsbeslut inte utan vidare kan andras genom
53 Den finska regeringens proposition RP 132/2016 rd, s. 6.
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ett senare beslut fran samma instans. Det brukar kallas för ett gynnande besluts negativa rattskraft. Sedan 1 juli 2018 ar denna princip
stadfast i 27 § förvaltningslagen (2017:900). I paragrafen regleras i
vilka fall som en myndighet har befogenhet att andra ett beslut som
den sjalv har fattat till nackdel för en enskild. I paragrafen namns för
det första fall dar tvingande sakerhetsskal kraver att ett beslut andras. För det andra namns fall dar det finns ett tydligt aterkallelseförbehall i beslutet eller föreskrifterna som beslutet grundas pa, och för
det tredje fall da ett beslut grundar sig pa att den enskilde har lamnat
vilseledande uppgifter eller undanhallit relevanta fakta. Áven inom
EU-ratten har det genom rattspraxis utvecklats en allman princip
som innebar att den enskilde normalt bör kunna förvanta sig att beslutfattaren inte tar tillbaka vad denne har gett i ett beslut, dvs. att
gynnande beslut ska ha en viss grad av stabilitet. I förarbetena till
förvaltningslagen anges att den unionsrattsliga principen om berattigade förvantningar ar i linje med den svenska ordningen nar det
galler gynnande besluts negativa rattskraft.54
Principen om ett gynnande besluts negativa rattskraft innebar
alltsa att ett tillstand att bedriva gardsförsaljning inte hur som helst
skulle kunna dras tillbaka av tillstandsmyndigheten. Darmed uppstar
fragan vad som skulle galla i en potentiell situation dar Sverige, efter
ett negativt utfall i EU-domstolen, skulle vara nödgat att upphava
reglerna som ger möjlighet att bedriva gardsförsaljning. Det skulle
alltsa betyda att förutsattningarna för tillstand inte langre skulle
föreligga och att nya tillstand darmed inte kan meddelas. För att
uppfylla Sveriges EU-rattsliga förpliktelser torde dock aven gallande
tillstand behöva upphöra att galla.
I en sadan situation som beskrivs ovan bör riksdagen genom ny
lag ha möjlighet att upphava gallande tillstand.55 Eftersom detta
skulle utgöra ett undantag fran den principen i förvaltningslagen om
gynnande besluts negativa rattskraft, behöver dock tillstandshavarnas situation sarskilt beaktas i upphavandeprocessen.56 Det torde i
ett sadant fall exempelvis kunna handla om att utreda huruvida aterbetalning av viss del av tillstands- och tillsynsavgifter bör ske.

54 Prop. 2016/17:180, s. 231.
55 Se prop. 2016/17:180, s.39 om möjligheten att genom lag eller förordning göra undantag
fran förfarandebestammelserna i förvaltningslagen i fall det finns starkt barande sakliga eller
funktionella skal.
56 Jfr malet C-98/14 Berlington Hungary m.fl., p. 78 och 79 samt dar angiven praxis.
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Gárdsförsaljning
av alkoholhaltiga drycker

10.1

Utgangspunkter och övergripande vagval

Utredningen har i kapitel 9 redovisat bedömningen att det finns ett
EU-rattsligt utrymme för att införa en begransad form av gardsförsaljning vid sidan av ett bevarat detaljhandelsmonopol. En förutsattning ar dock att begransningar införs i syfte att sakerstalla att försaljningen sker i begransad omfattning och att det ar besöket snarare
an försaljningen som star i centrum. Regleringen far inte heller komma
i konflikt med den restriktiva svenska alkoholpolitiken genom att
exempelvis riskera att markbart öka alkoholkonsumtionen i Sverige.
Av EU-domstolens praxis gar att utlasa att gardsförsaljningen
inte far framsta som en godtycklig diskriminering av utlandska
tillverkare av alkoholhaltiga drycker. Det innebar enligt utredningens bedömning att gardsförsaljning inte kan utformas med utgangspunkten att generellt stödja svensk alkoholdryckesproduktion. Daremot anser utredningen, utifran analysen av rattslaget, att en ratt till
gardsförsaljning i begransad omfattning som utformas utifran en
övergripande utgangspunkt att starka besöksnaringen, bör vara möjlig att rattfardiga EU-rattsligt. Syftet att starka besöksnaringen, och
dryckesproduktionen som en del i den, inom ramen för en restriktiv
alkoholpolitik, bör darför utgöra en utgangspunkt för utredningens
förslag.
Att regleringen bör utga fran syftet att starka besöksnaringen
utesluter inte att gardsförsaljning ocksa kan ge mer generella positiva
effekter för svensk dryckesbransch och att gardsförsaljning kan
bidra till den svenska livsmedelsstrategins 1 övergripande mal om en

1 Prop. 2016/17:104.
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konkurrenskraftig livsmedelskedja. Sadana effekter bör dock inte utgöra barande utgangspunkter för utformningen av regleringen.
Den andra övergripande utgangspunkten för regleringen bör vara
att gardsförsaljning inte ska leda till negativa folkhalsoeffekter. Sarskilda begransningar behöver införas för att hantera de ökade risker
ur folkhalsoperspektiv som följer av att privata vinstintressen tillats
i detaljledet. Detta ar nödvandigt för att sakerstalla att regleringen
kan inordnas i en svensk alkoholpolitik som fortsatt framstar som
systematisk och sammanhangande. Dessa övergripande utgangspunkter - starkt besöksnaring utan församrad folkhalsa - innebar
sammantaget att regleringen bör utformas sa att gardsförsaljningen
kan förvantas vara turismrelaterad och av sallanköpskaraktar.
Utredningen bedömer att de viktigaste begransningarna ur ett
EU-rattsligt perspektiv avser hur försaljningen ska fa bedrivas. För
det första bör gardsförsaljningen endast fa ske pa tillverkningsstallet
i anslutning till ett betalt studiebesök eller en förelasning med anknytning till den aktuella produkten. Darigenom sakerstalls att försaljningen dels kommer vara av mycket begransad omfattning, dels
inte pa nagot satt kommer att utgöra ett alternativ till den detaljhandel med alkoholdrycker som Systembolaget bedriver. Vid gardsförsaljning bör det för det andra begransas hur mycket som far saljas till
en kund per köptillfalle. Eftersom besöket ska sta i centrum bör riktmarket vara att det ska vara fraga om en souvenir som konsumenten
kan köpa med sig fran besöket. Dessa villkor innebar att den eventuella konkurrensfördel gardsförsaljare far i förhallande till utlandsbaserade tillverkare ar mycket begransad. Genom sadana villkor
knyts ocksa gardsförsaljningen tydligt till dryckesproducenternas
roll i besöksnaringen. Gardsförsaljning bör vidare vara förbehallen
smaskaliga tillverkare av alkoholdrycker. Detta exkluderar ett fatal
större dryckestillverkare och bedöms framför allt minska riskerna
för laga försaljningspriser vid gardsförsaljning.
Utredningen bedömer att en modell för gardsförsaljning som innefattar alla kategorier av alkoholdrycker med de övergripande villkor som anges ovan ar förenlig med EU-ratten. Modellen bedöms
inte heller innebara att det svenska detaljhandelsmonopolets förenlighet med EU-ratten skulle aventyras. Utifran ett EU-rattsligt perspektiv finns heller inga hinder mot att införa en smalare modell för
gardsförsaljning an den som beskrivs ovan. Utredningsdirektiven
anger att om alternativa modeller identifieras, ska dessa redovisas in-
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klusive deras för- och nackdelar. Narmast till hands torde vara att i
sa fall ytterligare begransa vilka alkoholdrycker som ska inga och vilken form av tillverkning som ska vara tillaten. En sadan alternativ
modell skulle kunna avse enbart jasta drycker (dvs. öl, vin och andra
jasta drycker), dar huvuddelen av ravarorna som ger alkoholdrycken
dess karaktar har producerats pa den egna garden. Detta skulle inkludera betydligt farre tillverkare an huvudförslaget och exempelvis
exkludera samtliga destillerier och i princip alla ölbryggerier. Följaktligen skulle de positiva effekterna för naringslivet, landsbygden,
smaföretagare och sysselsattning bli mindre utan att begransningarna bedöms vara nödvandiga ur EU-rattsligt eller folkhalsopolitiskt perspektiv. Om en sadan begransad modell införs, skulle det
efter viss tid kunna utvarderas om det ar lampligt att bredda den i
enlighet med den modell som utredningen förordar.

10.2

Vad som ska avses med gardsförsaljning

10.2.1

Formerna för gardsförsaljning

Förslag: Med gardsförsaljning ska avses detaljhandel med alkoholdrycker pa tillverknings- eller vinodlingsstallet i samband med
ett studiebesök eller en förelasning som erbjuds allmanheten mot
betalning och som har anknytning till den aktuella alkoholdrycken.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer
ska fa meddela föreskrifter om de studiebesök och förelasningar
som avses i första stycket.

Försáljning frdn ett tillverknings- och vinodlingsstálle

Utredningsdirektiven definierar inte vad som avses med gardsförsaljning. Det ar darför upp till utredningen att definiera begreppet
med beaktande av vad som sags i direktiven bl.a. om de EU-rattsliga
ramarna samt narings- och folkhalsopolitiska utgangspunkterna. Som
framgar av utredningens EU-rattsliga analys (kapitel 9), bedömer
utredningen att det ar möjligt att införa gardsförsaljning i Sverige
och att begransa sadan försaljning till tillverkningsstallen. EU-domstolens praxis visar enligt utredningen att den eventuella diskrimine-
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ring som detta skulle innebara i förhallande till tillverkare i andra
lander, kan rattfardigas EU-rattsligt under vissa förutsattningar. Varken
de narings- eller alkoholpolitiska utgangspunkterna talar heller för
att inkludera annat an försaljning fran ett tillverkningsstalle i landet.
Som huvudregel bör gardsförsaljning darför endast vara tillaten pa
ett stalle i landet dar alkoholdrycker tillverkas.
Det förekommer att vinodlare later tillverkningen av vinet ske pa
annan plats. Liksom andra lantbruks- och landsbygdsföretag, ar det
vanligt att vinodlare bedriver olika delar av verksamheten i olika bolag - de areella tillgangarna ligger ofta i ett enskilt bolag, medan en
föradlingslokal kan ligga i ett aktiebolag, och kanske pa en annan
fastighet - tillköpt, samagd, eller arrenderad. Det förekommer ocksa
att vinodlare, ibland i kooperativ med andra vinodlare, later tillverkningen av vin utföras av en extern aktör för att sedan ta tillbaka vinet
för skattelagring pa odlingsstallet. Branschföretradare har framfört
att det i sadana fall ar vanligt att ha besöksverksamheten knuten till
vingarden och inte till sjalva tillverkningsstallet. Till utredningen har
framförts önskemalet att aven dessa odlare ska fa bedriva gardsförsaljning pa i övrigt samma villkor som tillverkare.
Det ar onekligen sa att den som producerar ravara som anvands
vid tillverkning av alkoholdrycker har en koppling till den föradlade
produkten. Detta galler sarskilt om ravaran ar den huvudsakliga ingrediensen i drycken. Utredningen anser att sadana odlare bör tillatas att bedriva gardsförsaljning. Eftersom möjligheten för odlare att
bedriva gardsförsaljning utgör ett undantag fran huvudregeln om att
gardsförsaljning ska ske enbart fran ett tillverkningsstalle, bör dock
den möjligheten regleras snavt. Det förekommer odlare av allt ifran
druvor, applen, paron och andra frukter, men ocksa bar, rotfrukter
och olika sadesslag m.m. vars produkter anvands som ravara vid produktion av alkoholdrycker. Utredningen har dock uppfattat det som
att det framför allt ar vinodlare som efterfragar möjligheten att bedriva gardsförsaljning. Vinodlare far ocksa anses, i jamförelse med
andra ravaruproducenter, ha en sarskild koppling till de aktuella
alkoholdryckerna. Möjligheten till gardsförsaljning fran odlingsstallet
bör darför enbart galla för vinodlare. En förutsattning bör vara att vinet
som saljs har tillverkats av druvor uteslutande fran de egna odlingarna.
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Endast i samband med ett kunskapshöjande arrangemang

Gardsförsaljning ska inte utgöra ett alternativ till Systembolagets detaljhandel med alkoholhaltiga drycker. Enligt utredningens bedömning talar starkt vagande EU-rattsliga skal för att en reglering av gardsförsaljning behöver sakerstalla att besöket, snarare an försaljningen,
star i centrum. I delbetankandet Gdrdsförsdijning (SOU 2010:98) föreslogs ett villkor om att gardsförsaljning ska fa ske enbart i samband
med en betald upplevelsetjanst pa tillverkningsstallet, i form av exempelvis ett studiebesök och/eller förelasning med anknytning till
den aktuella alkoholdrycken. Utredningen konstaterar att ett sadant
villkor kopplar gardsförsaljning till besöksnaringen och sakerstaller
att försaljningsformen ar vasensskild sadan detaljhandel som exempelvis sker pa Systembolaget. Áven denna utredning bedömer mot
den bakgrunden att gardsförsaljning endast ska fa bedrivas i samband
med nagon form av besöksarrangemang med anknytning till den aktuella drycken.
Utredningen bedömer att det finns en omfattande acceptans i
branschen för ett krav pa att vid gardsförsaljning tillhandahalla nagon form av upplevelsearrangemang med anknytning till produkten.
Gardsförsaljning lyfts fram som ett satt att utveckla och starka besöksdelen i verksamheten snarare an som en kanal för att kunna salja
stora volymer. Av Swecos branschanalys (bilaga 3) framgar vidare att
branschrepresentanter vantar sig att gardsförsaljning ska ge ökat
varde för den totala besöksupplevelsen - att t.ex. efter en dryckesprovning eller en rundtur pa tillverknings- eller odlingsstallet kunna
salja ett par flaskor av drycken. Det har dock framförts önskemal till
utredningen om att det inte bör vara ett villkor att kunden vid varje
enskilt köptillfalle ska ha genomgatt besöksarrangemanget för att
tillatas att köpa alkoholdrycken. Utredningen har förstaelse för den
invandningen. Det kan upplevas som svart att förklara för en aterkommande kund att denne inte far göra ett nytt inköp utan att genomga upplevelsetjansten en gang till. Det skulle dock inte vara möjligt att sakerstalla att besöket, snarare an köpet, star i centrum om
det skulle racka med att enbart erbjuda ett upplevelsearrangemang.
Darmed skulle risk uppsta för att gardsförsaljning, för de specifika
drycker som saljs pa garden, framstar som en detaljhandelskanal som
konkurrerar med Systembolagets monopol. Det skulle inte heller
vara möjligt att sakerstalla att de kvantitativa begransningarna (se
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nedan) uppratthalls, om det var möjligt att utan vidare atervanda
efter en kort stund och köpa en ny kvot. En sadan modell skulle darför enligt utredningens bedömning inte vara förenlig med utgangspunkten att gardsförsaljning ska vara turismrelaterad och av sallanköpskaraktar, och skulle darmed kraftigt församra möjligheterna att
rattfardiga gardsförsaljning EU-rattsligt vid sidan av ett bevarat
detaljhandelsmonopol. Utredningen anser darför att gardsförsaljning enbart bör tillatas i samband med att kunden tar del av ett sadant arrangemang.
Vilka typer av arrangemang bör da möjliggöra för gardsförsaljning? För det första ska arrangemanget ha en koppling till de aktuella alkoholdryckerna. Arrangemanget kan saledes inte avse t.ex. ridning, algsafari, dansuppvisning eller nagot annat som inte ar relaterat
till tillverkningen eller de aktuella alkoholdryckerna i övrigt. Arrangemanget bör ocksa ha ett kunskapshöjande inslag. Det bör alltsa
handla om ett besök i studiesyfte pa tillverkningsstallet eller ett
arrangemang med ett förelasande inslag. Utöver studiebesök bör det
kunna handla om en förelasning om hur alkoholdryckerna framstalls,
dryckernas historia och utveckling över tiden, en maltidsupplevelse
med ett förelasande inslag dar man far lara sig och prova pa att
kombinera mat och vin och kurser av olika slag, t.ex. om vintillverkning, lagring av den aktuella drycken, ölbryggning, kryddning m.m.
Enbart servering av de aktuella alkoholdryckerna med eller utan
servering av mat bör inte vara tillracklig. Daremot bör en dryckesprovning som inkluderar ett förelasande inslag med anknytning till de
provade produkterna utgöra ett godtagbart arrangemang.
Arrangemanget bör tillhandahallas i anslutning till det tillverknings- eller odlingsstalle dar gardsförsaljningen bedrivs. Den bör ske
mot betalning och vara tillganglig för allmanheten. Eftersom arrangemanget ska ha ett kunskapshöjande inslag ar det naturligt att det bör
ha en viss varaktighet. Det bör alltsa vara fraga om ett arrangemang
som har ett reellt innehall och inte bara ett rent fysiskt besök för
vilket man tar en intradesavgift.
Besöksarrangemang av de slag som beskrivs ovan erbjuds redan
i dag av manga dryckestillverkare. Avsikten med utredningens förslag ar inte att sadana arrangemang som i dag erbjuds ska kunna erbjudas pa ett mindre resurskravande satt i samband med gardsförsaljning. Snarare skulle en sadan utveckling riskera att medföra att
gardsförsaljning inte blir begransad och besöksrelaterad vilket, som
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namnts, utgör avgörande utgangspunkter för utredningens förslag.
Det bör exempelvis inte vara möjligt att ersatta den typ av fysiska
rundvandringar och förelasningar som i allmanhet erbjuds i dag med
förinspelade eller digitala arrangemang som kan erbjudas till ett lagre
pris. I syfte att förhindra kringgaenden av den begransning som kravet pa upplevelsearrangemang ar tankt att utgöra, bör regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer bemyndigas att besluta
om narmare föreskrifter om arrangemangen. Utöver att förhindra
kringgaenden kan narmare föreskrifter framja en enhetlig tolkning
av regelverket, vilket ocksa sakerstaller lika villkor mellan gardsförsaljare i hela landet.
Utredningen föreslar att Folkhalsomyndigheten bemyndigas att
ta fram de narmare föreskrifterna om besöksarrangemangen. Föreskrifterna bör tas fram i god tid innan reglernas ikrafttradande för
att skapa tydliga förutsattningar för tillstandsmyndigheten och den
som avser att bedriva gardsförsaljning.
Om försaljning fran tillverkningsstallet sker utan att nagot upplevelsearrangemang enligt ovan tillhandahalls, kan alkohollagens
(2010:1622) straffbestammelser om olovlig försaljning av alkohol
aktualiseras. Det ar darför viktigt att den besöksverksamhet som
tillhandahalls ingar som en del i tillstandsmyndighetens förhandsprövning.
Ett besöksarrangemang innebar nagon form av marknadsföring
av de aktuella alkoholdryckerna. Det ar darför viktigt att paminna
om att alkohollagens regler om marknadsföring ocksa galler för sadana arrangemang. Salunda galler bland annat att sarskild mattfullhet
ska iakttas och att marknadsföringsatgarden inte far vara patrangande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Marknadsföringen far inte heller rikta sig till barn och ungdomar som inte har
fyllt 25 ar (7 kap. 1 § alkohollagen).
Eftersom gardsförsaljning bara ska vara tillaten i anslutning till ett
besöksarrangemang ar det naturligt att sadan försaljning inte ar tilllaten genom distansförsaljning. Detta följer ocksa av att gardsförsaljning endast kommer att vara tillaten pa tillverknings- eller odlingsstallet.
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Endast i begransade kvantiteter

Förslag: Vid gardsförsaljning ska försaljningen till varje enskild
person vid samma besökstillfalle inte fa överstiga 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter andra jasta drycker, och 3 liter starköl.
Gardsförsaljning bör endast vara tillaten i begransade kvantiteter.
Utredningen har i avsnitt 9 redovisat bedömningen att en förutsattning för att gardsförsaljningen ska vara förenlig med EU-ratten ar
att den sker i begransad omfattning och att besöket snarare an försaljningen star i centrum. Gardsförsaljning kan mot den bakgrunden
inte vara en kanal för att köpa större kvantiteter alkoholdrycker.
Riktmarket bör i stallet vara att det ska vara fraga om en souvenir
som konsumenten kan köpa med sig fran besöket. Utredningens
förslag ar att en enskild person ska fa köpa högst 0,7 liter spritdryck,
3 liter vin, 3 liter andra jasta drycker, och 3 liter starköl.2 Det motsvarar exempelvis sex stycken 50-centilitersburkar starköl eller fyra
flaskor vin. Gardsförsaljning bör alltsa inte vara dar man som kund
köper större kvantiteter alkoholdrycker. För det andamalet finns
i stallet Systembolaget.
De angivna granserna innebar skillnader mellan olika dryckeskategorier nar det galler hur mycket som en tillverkare i praktiken
kommer att kunna ta betalt för ”en full ranson”. Utredningen bedömer dock att dessa skillnader, med hansyn till syftet med regleringen, ar motiverade. Tillsammans med kravet pa att försaljningen
ska ske i samband med ett betalt upplevelsearrangemang, bör de
kvantitativa begransningarna sakerstalla att de totala volymerna som
kommer att saljas via gardsförsaljning blir mycket begransade.
Utredningen har övervagt om granser bör sattas för hur mycket
en tillverkare arligen ska fa salja genom gardsförsaljning. Syftet med
att bestamma sadana granser skulle vara att skapa större garantier för
att den totala försaljningen av alkoholdrycker genom gardsförsaljning blir mycket begransad. Det ar dock inte oproblematiskt att
satta sadana granser. För det första ar det inte sjalvklart hur tillsynen
av att granserna uppratthalls ska ga till. För det andra skulle det
2 Detta kan jamföras med normalinköpet per dryckeskategori pa Systembolaget 2020 som för
en kund som köper öl var 4,2 liter öl (5,5 volymprocent), en kund som köper vin var 2,65 liter
vin (13,5 volymprocent) och en kund som köper spritdrycker var 0,77 liter spritdryck
(40 volymprocent).
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innebara att tillverkare som utvecklar en attraktiv besöksnaring som
lockar manga turister som köper med sig dryck efter viss tid pa sasongen maste upphöra med försaljningen, trots att försaljningen till
varje enskild kund ar mycket begransad. Det förefaller svart att motivera en sadan ordning. Utredningen bedömer att de namnda villkoren för försaljning ar tillrackliga för att tillse att gardsförsaljningens andel av den totala alkoholförsaljningen i Sverige kommer att
vara mycket begransad. Gardsförsaljningens omfattning bör dock
följas efter ikrafttradandet (se kapitel 11).

10.3

Vem som ska fa bedriva gardsförsaljning

Förslag: Gardsförsaljning ska fa bedrivas av den som yrkesmassigt tillverkar alkoholdrycker under förutsattning att
1. alkoholdryckerna som saljs ar egentillverkade,

2. den karaktarsgivande delen av tillverkningen som inte utgör
blandning, spadning, filtrering eller liknande behandling av
enklare art sker pa tillverkningsstallet,

3. tillverkarens produktionsvolym arligen uppgar till högst
75 000 liter spritdrycker, 500 000 liter jasta drycker med upp
till 10 volymprocent alkohol eller 200 000 liter jasta drycker
med mer an 10 volymprocent alkohol, och
4. tillverkaren ar oberoende fran tillverkare med produktionsvolymer som överstiger de som anges i punkt 3.
Gardsförsaljning ska aven fa bedrivas av den som yrkesmassigt
odlar druvor som anvands vid vintillverkning under förutsattning
att
1. vinet som saljs har tillverkats av druvor uteslutande fran de
egna odlingarna, och

2. odlaren har godkants som upplagshavare för sadana varor
enligt 9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer ska
fa meddela föreskrifter om de tillverkningskrav som avses i första
stycket andra punkten.

10.3.1

Godkand upplagshavare

Endast den som yrkesmassigt tillverkar alkoholdrycker eller bedriver vinodling bör fa bedriva gardsförsaljning (avsnitt 10.2.1). Det
kravs inte tillstand enligt alkohollagen för att tillverka alkoholdrycker. Daremot ska naringsidkare som bedriver tillverkning av
alkoholhaltiga drycker vara godkand som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för sadana varor.3 Det ar Skatteverket som beslutar om sadana godkannanden. Skatteverket far bara godkanna den
som ar lamplig med hansyn till sina ekonomiska förhallanden och
andra omstandigheter.4 Gardsförsaljning ska aven vara tillaten för
den som odlar druvor som anvands vid tillverkning av vin. För sadan
ravaruproduktion finns inget krav i alkohollagen pa att vara godkand
upplagshavare. Utredningen anser darför att det bör anges i lagen att
aven den som bedriver gardsförsaljning fran ett vinodlingsstalle ska
vara godkand som upplagshavare för varorna.

10.3.2

Hantverksmassig tillverkning

Med tillverkning av sprit avses i alkohollagen varje förfarande varigenom sprit framstalls eller utvinnS. Begreppet tillverkning inbegriper
saledes verksamheter som exempelvis endast bestar av blandning av
inköpta komponenter eller spadning. Som framgar ovan ar en utgangspunkt för utredningens förslag att gardsförsaljningen ska vara
turismrelaterad. En reglering som öppnar för gardsförsaljning aven
för den som enbart utför enklare former av vidarebehandling av
alkoholdrycker, till exempel spadning, filtrering, sötning eller blandning, kan knappast anses svara mot den utgangspunkten. Det kan
ocksa ifragasattas om en sadan ordning skulle vara förenligt med förslagets alkoholpolitiska utgangspunkter om en restriktiv gardsför-

3 2 kap. 1 och 3 §§ alkohollagen.
4 9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS).
5 2 kap. 2 § alkohollagen.
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saljning. Vissa krav bör darför stallas pa tillverkningen för att medge
ratt till gardsförsaljning.
I syfte att bl.a. exkludera enklare former av tillverkning, kravs för
att kvalificera till Systembolagets sortiment för lokalt och smaskaligt
(TSLS), att tillverkningen ar hantverksmassig. Kravet pa hantverksmassighet innebar framför allt att den viktigaste karaktarsgivande
delen av tillverkningen ska ske hos producenten. Kriteriet om hantverksmassighet i TSLS-sortimentet har preciserats för olika dryckeskategorier. Eftersom nya typer av drycker kontinuerligt utvecklas
och lanseras i Sverige, finns en inbyggd flexibilitet dar Systembolaget
kan pröva nya produkter som inte gar att inordna i nagon av de specificerade villkoren, mot det övergripande kriteriet om hantverksmassighet. Vanligtvis sker detta i dialog mellan tillverkare och Systembolaget och an sa lange har inte nagon sadan fraga behövt avgöras av
Alkoholsortimentsnamnden.
Utredningen anser att ett krav pa hantverksmassighet för att fa
bedriva gardsförsaljning bör ta avstamp i det motsvarande villkoret
för att tas in i Systembolagets TSLS-sortiment, dvs. att den viktigaste karaktarsgivande delen av tillverkningen ska ske pa tillverkningsstallet. Det handlar alltsa om att den avgörande föradlingen ska
ske pa tillverkningsstallet. I likhet med vad som galler i TSLS-sortimentet bör det för öl, vin och andra jasta drycker (t.ex. cider), darmed galla att jasningen ska ske pa tillverkningsplatsen. Det blir nagot
mer komplicerat avseende spritdrycker eftersom det ar en kategori
som omfattar flera skilda produkttyper. Utgangspunkten för alla
former av ”ren” sprit bör dock vara att destillation ska ske pa plats.
Liksom i TSLS-sortimentet bör det för whisky, rom, brandy (motsvarande de ursprungsskyddade beteckningarna cognac och armagnac),
appelsprit (motsvarande calvados) och okryddat brannvin, galla att
destilleringen ska ske pa tillverkningsplatsen. För gin bör galla att
den andra destilleringen (da kryddorna tillsatts) ska ske pa tillverkningsplatsen och för kryddat brannvin att destilleringen eller macerationen ska ske pa produktionsplatsen. För att uppfylla detta krav bör
det alltsa inte vara tillrackligt att exempelvis endast blanda inköpta
komponenter pa tillverkningsstallet. För sa kallade blanddrycker,
t.ex. hard seltzer som tillverkas av vissa mindre bryggerier, bör kravet
innebara att den alkoholhaltiga delen (för hard seltzer tillverkningen
av maltbasen), utöver sjalva blandningen, sker pa tillverkningsstallet.
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För att tas in i TSLS-sortimentet finns, utöver kravet att den viktigaste karaktarsgivande delen av tillverkningen sker pa tillverkningsstallet, ett krav om att endast ett fatal personer ska ha varit delaktiga i tillverkningen. Syftet med ett sadant krav torde vara att utesluta fabriksmassig tillverkning dar varje moment görs av en sarskilt
avdelad personal. Det ar dock inte sjalvklart att ett sadant krav ar
andamalsenligt för att styra mot mer hantverksmassighet. Snarare
kan hantverksmassig produktion ofta vara mer resurskravande i
form av mantimmar och krava mer personal i relation till producerad
volym an storskalig fabriksproduktion. Att begransa hur manga personer som tillats vara involverade i tillverkningen riskerar ocksa att
begransa gardsförsaljningens möjligheter att bidra till att utveckla
landsbygden och turismen via mat- och dryckeshantverk. Utredningen bedömer darför att det inte bör stallas nagot sadant krav. Det
finns ocksa skal att tydliggöra att en hantverksmassig tillverkning
inte utesluter att delar av produktionen automatiseras. Att automatisera en verksamhets produktion ar ofta ett nödvandigt steg för att
sakerstalla hygienisk och teknisk kvalitet, trygga en ergonomiskt saker arbetssituation, samt svara upp mot andra krav som försaljning
och distribution för med sig.
Det ar viktigt att bestammelsen om hantverksmassighet tolkas
enhetligt i hela landet. Utöver övergripande bestammelser i alkohollagen om att den karaktarsgivande delen av tillverkningen som inte
utgör blandning, spadning, filtrering eller liknande behandling av
enklare art ska ske pa tillverkningsstallet, bör darför regeringen eller
den myndighet som regeringen bestammer bemyndigas att utfarda
narmare föreskrifter om tillverkningskravet. Utredningen föreslar
att Folkhalsomyndigheten bemyndigas att ta fram sadana föreskrifter. Fragan om hantverksmassig tillverkning ar en fraga dar andra
myndigheter sasom Livsmedelsverket och Jordbruksverket sannolikt besitter sarskilda kunskaper. Folkhalsomyndigheten bör darför
inhamta den kunskap fran andra myndigheter som den bedömer ar
nödvandig vid utformningen av föreskrifterna.
Utredningen har inte uppfattat att det finns nagon efterfragan pa
att fa bedriva gardsförsaljning med alkoholdrycksliknande preparat,
exempelvis s.k. alkoglass. Trots att alkohollagen föreskriver att dessa
produkter ska jamstallas med alkoholhaltiga drycker,6 ser utred-

6 1 kap. 10 a § alkohollagen.
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ningen darför inget skal att inkludera tillverkare av alkoholdrycksliknande preparat i ratten till gardsförsaljning.

10.3.3

Smaskalighet och oberoende

Utredningen har övervagt om gardsförsaljning bör vara begransad
till smaskaliga och oberoende producenter sasom galler exempelvis i
Finland och Norge. Att förbehalla möjligheten till gardsförsaljning
för smaskalig produktion, skulle begransa andelen tillverkare som
tillats bedriva sadan försaljning. Saval den allmanna bilden av begreppet gdrdsförsdljning som vinsterna med sadan försaljning i form av
starkt besöksnaring och maltidsturism, förefaller ocksa vara sarskilt
kopplat till just smaskalig produktion. Omvant ar det sannolikt
ocksa smaskaliga tillverkare, vilka kanske inte har möjlighet eller
vilja att vaxa i storlek, som ar mest beroende av att dra nytta av besöksnaring och direktförsaljning till konsument för att fortsatta
driva verksamhet. Smaskalig produktion ar generellt ocksa mer kostsam vilket leder till högre försaljningspriser och darmed minskade
risker ur ett folkhalsoperspektiv. I utredningens direktiv hanvisas vidare till den ökade efterfragan av smaskaligt producerade alkoholdrycker som ett skal för att fragan om gardsförsaljning skulle utredas
pa nytt.
I Finland ar möjligheten till gardsförsaljning av gardsvin och
hantverksöl reserverad smaskalig och oberoende produktion. En tillverkare av gardsvin i Finland far producera högst 100 000 liter vin
per kalenderar för att ges tillstand till gardsförsaljning. Motsvarande
grans för hantverksöl ar 500 000 liter. Tillverkaren ska dessutom i
rattsligt och ekonomiskt hanseende vara oberoende fran andra tillverkare. Tillverkaren ska ocksa utöva sin verksamhet fysiskt atskild
fran andra tillverkare och far inte tillverka dryckerna pa licens.
Det finns aven argument som talar emot ett krav om smaskalighet
och oberoende. Det mest uppenbara ar att sadana krav riskerar att
vara tillvaxthammande för mindre aktörer som vill vaxa. I Finland
motiveras kravet om smaskalighet med att det sakerstaller att verksamheten ar begransad, traditionell och hantverksbetonad, i linje
med EU-domstolens uttalanden i malet Visnapuu.7 Det gar visserligen att argumentera för att detta bör kunna sakerstallas genom de
7 RP 100/2017 rd, s. 76.
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krav som tidigare har namnts om hantverksmassighet, begransade
försaljningsvolymer per köp samt att köpen ska ske i samband med
ett betalt besöksarrangemang. Som papekats ovan utgör dock pristillgangligheten, i form av möjligheten att satta laga priser, en risk
som ökar ju mer storskalig en verksamhet ar. Ett krav pa smaskalighet ar enligt utredningen darför motiverat ur alkoholpolitiskt perspektiv, för att sakerstalla att gardsförsaljning inte utgör en kanal för
att salja prispressade alkoholdrycker.
Med anledning av vad som anförts ovan, bedömer utredningen att
möjligheten till gardsförsaljning ska vara reserverad för smaskaliga
tillverkare av alkoholhaltiga drycker. I Finland ar gransen för att fa
salja starköl fran produktionsstallet en arlig produktionsvolym pa
högst 500 000 liter. Utredningen bedömer att samma grans bör galla
i Sverige. Det bedöms rimligt att cider ar föremal för motsvarande
grans som starköl. Darför bör gransen om 500 000 liter galla för alla
jasta drycker med upp till 10 volymprocent alkohol. Med utgangspunkten att starköl och cider har en alkoholhalt pa 5,5 volymprocent,
skulle det motsvara 27 500 liter ren alkohol per ar. Nar det galler starkare jasta drycker, exempelvis vin och fruktvin samt spritdrycker, bör
granserna vara lagre an för öl och cider. Motsvarande volymer ren sprit
för jasta drycker med mer an 10 volymprocent alkohol, med utgangspunkten att dessa i regel har en alkoholhalt pa 13,5 volymprocent
alkohol, skulle med avrundning vara 200 000 liter. Slutligen skulle
motsvarande volymer ren sprit för spritdrycker, med utgangspunkten att dessa i regel har en alkoholhalt pa 40 volymprocent alkohol, med avrundning vara 75 000 liter. Dessa produktionsvolymer
bör darför vara de högsta arliga produktionsvolymerna hos en tillverkare för att denne ska medges ratt att bedriva gardsförsaljning.
Utifran rapporterade produktionsvolymer 20 208 skulle smaskalighetskravet medföra att de 14 största ölbryggerierna inte fick bedriva gardsförsaljning. Detsamma galler för de fyra största cidertillverkarna, de atta största sprittillverkarna och tva tillverkare av
jasta drycker med över 7 volymprocent alkohol. 9 Nagra av dessa tillverkare ar mycket stora. De ölbryggerier som skulle uteslutas star
tillsammans för 96,3 procent av den totala mangden starköl som tillverkas i Sverige. De atta största sprittillverkare som utesluts star till8 Produktionsmangder som har rapporterats till Folkhalsomyndigheten.
9 Utredningen har inte haft tillgang till statistik med skarningsgransen tio volymprocent alkohol
som förslaget anger. Statistiken avseende jasta drycker under sju volymprocent bedöms dock vara
relativt rattvisande för vilka som kommer att paverkas av de föreslagna granserna.
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sammans för 99,7 procent av den totala tillverkningen av sprit i
Sverige.
De angivna granserna kommer aven innebara att bl.a. nagra
vaxande, men i ett internationellt perspektiv fortfarande mycket
sma, destillerier som ar lokaliserade i norra Sverige pa landsbygd eller
glesbygd skulle exkluderas fran möjligheten att bedriva gardsförsaljning. De allra flesta tillverkarna av alkoholdrycker kommer dock
inte vara i narheten av att paverkas av dessa granser. 317 av 356 ölbryggerier rapporterade exempelvis lagre produktionsvolymer an
100 000 liter 2020. 61 av 75 tillverkare av spritdrycker rapporterade
lagre produktionsvolymer an 10 000 liter, 37 av 44 tillverkare av cider
och andra jasta drycker med mindre an sju volymprocent alkohol,
rapporterade produktionsvolymer som understiger 55 000 liter. Nar
det galler vin och andra jasta drycker med mer an sju volymprocent
alkohol, rapporterade 54 av 65 produktionsvolymer under 10 000 liter.
Sammantaget skulle konsekvensen av smaskalighetskravet vara
att 28 av de tillverkare som rapporterat störst produktionsvolymer
2020 exkluderas fran möjligheten att bedriva gardsförsaljning, varav
majoriteten utgör ölbryggerier. Dessa tillverkare torde dock redan
ha produkter i Systembolagets fasta sortiment och/eller vissa exportframgangar. Darför bör de inte vara i lika stort behov av gardsförsaljning som den stora majoriteten av dryckestillverkarna som exempelvis
enbart har nagra fa produkter i Systembolagets TSLS-sortiment eller
som saljer till serveringsstallen.
Genom kravet pa smaskalighet far de större tillverkarna alltsa inte
bedriva gardsförsaljning. Daremot skulle enbart ett sadant krav inte
hindra större tillverkare, som inte far bedriva egen gardsförsaljning,
fran att kringga volymbegransningarna genom att exempelvis etablera mindre tillverkningsstallen eller genom olika samarbeten dar
de utövar inflytande över mindre tillverkare. Eftersom syftet med
begransningen ar att utesluta de större tillverkarna, finns det enligt
utredningen skal att genom reglering sakerstalla att en sadan utveckling förhindras.
Med utredningens förslag kommer det enbart att vara tillatet att
salja de drycker som har tillverkats pa platsen dar försaljningen sker
eller fran en vinodlingsplats. Utredningens förslag öppnar alltsa inte
för att bedriva gardsförsaljning fran exempelvis ett s.k. spökbryggeri10 dar ingen öl tillverkas, eller fran ett besöksstalle som en tillver10 Dvs. som hyr in sig i nágon annans bryggeri och bedriver tillverkningen dar.

137

Gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker

SOU 2021:95

kare har etablerat utan egen tillverkning. Utredningen föreslar darutöver att den som bedriver gardsförsaljning ska vara oberoende fran
tillverkare med produktionsvolymer som överstiger de volymer som
möjliggör gardsförsaljning. Att en gardsförsaljare ska vara oberoende fran större dryckestillverkare bör innebara att det inte far förekomma ett beroende exempelvis pa ledningsniva eller vad galler agarandelar eller röstratt i bolaget. Ett gardsförsaljningstillstand skulle
darmed inte kunna ges till ett bolag i samma koncern som en dryckestillverkare med en produktionsvolym som överstiger de ovan angivna, eller till en tillverkare med samma personer i ledningen eller
som pa annat satt star i ett beroendeförhallande till en sadan tillverkare. Vid tolkningen av vad som ska anses utgöra en beroendestallning bör vagledning hamtas fran tillampningen av artikel 4.2 i radets
direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av
strukturerna för punktskatter pa alkohol och alkoholdrycker.11
Oberoendekravet galler i förhallande till större tillverkare och
hindrar alltsa inte exempelvis olika former av samarbeten mellan
mindre tillverkare som far bedriva gardsförsaljning. Dock far flera
tillverkare inte utnyttja ett gemensamt utrymme för att bedriva
gardsförsaljning, se avsnitt 10.9.1.
Utredningen har övervagt om det bör regleras att en tillverkare
endast ska fa bedriva gardsförsaljning pa en plats. Det ar dock svart
att se att gardsförsaljning, med de begransningar som föreslas galla
för försaljningsformen, kommer att uppfattas som en kommersiellt
tillrackligt attraktiv försaljningsform för att ensamt motivera etablering av flera tillverkningsstallen. Detta sarskilt da möjligheten till
gardsförsaljning ar reserverad för smaskaliga tillverkare som ska vara
oberoende fran större koncerner. Risken för en utbredd sadan utveckling bedöms vara mycket liten. Vidare kommer det som namnts
enbart att vara tillatet att salja de drycker som har tillverkats pa platsen dar försaljningen sker eller fran en vinodlingsplats. Nagon sarskild reglering med innebörden att en tillverkare endast ska fa bedriva gardsförsaljning pa en plats föreslas darför inte.

11 Se bl.a. mal C-83/08, Gluckauf Brauerei GmbH mot Hauptzollamt Erfurt.
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Andra övervaganden

Bedömning: Det bör inte vara ett krav att ravaran odlas pa den
egna garden eller att verksamheten ar lokaliserad pa landsbygden
för att fa bedriva gardsförsaljning.

10.4.1

Egen eller lokal produktion av ravara

Fran vissa hall har föreslagits att möjligheten att bedriva gardsförsaljning bör vara reserverad för tillverkare som producerar ravaran
till drycken pa den egna garden. Det gar att argumentera för att ett
sadant krav tydligare skulle knyta regleringen till vad som i allmanhet avses med begreppen gdrd och gdrdsförsdijning. Ett krav pa egen
ravaruproduktion skulle beroende pa hur det formuleras ocksa kunna
vara ett verktyg för att styra gardsförsaljning mot verksamheter pa
landsbygden.
Krav pa egen ravarutillverkning förekommer i de finska och norska
reglerna om gardsförsaljning. I Norge ar det sedan 2016 tilllatet för
tillverkare av vissa inhemska typer av alkoholdrycker (t.ex. appelvin,
paronvin och mjöd), att salja dessa fran tillverkningsstallet efter
tillstand fran kommunen.12 Som villkor anges att minst en tredjedel av
ingredienserna som ger produkten dess karaktar ska vara egenproducerade. Pa liknande satt anges i de finska reglerna om gardsförsaljning
av s.k. gardsvin, att minst 50 procent av raamnena ska harstamma fran
tillstandshavarens egna odlingar eller fran odlingar som denne besitter.13 Motsvarande villkor galler inte för gardsförsaljning av hantverksöl i Finland.
Viss egen ravaruproduktion ar ocksa ett krav för att fa erbjuda
provsmakning av alkoholhaltiga drycker fran tillverkningsstallet i
Sverige. Möjligheten att erhalla ett sarskilt provsmakningstillstand
för att kunna erbjuda provsmakning fran produktionsstallet infördes
i samband med införandet av den nya alkohollagen som tradde i kraft
den 1 januari 2011. I lagens 8 kap. 7 § anges att alkoholdryckerna ska
vara tillverkade fran ravaror som producerats pa den egna garden.
Vad som avses med rdvaror och gdrd ar sparsamt behandlat i förarbetena. Det anges inte heller hur stor andel av ravarorna som ska vara
12 § 3-1b. och § 1-7f. i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven).
13 2 a § förordning om alkoholdrycker och sprit 1994/1344.
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egenproducerade.14 Det fanns atminstone inledningsvis en osakerhet
avseende hur detta villkor skulle tolkas. I en riksdagsmotion fran
2012 ansags exempelvis lagens krav om att ravarorna maste produceras pa den egna garden vara ensidigt anpassat för vinproducenter, och
att de i praktiken omöjliggjorde för mikrobryggerier att erbjuda
provsmakning da dessa i regel köper in alla sina ravaror.15 Motionarernas yrkande om lagandring avslogs dock. Ár 2015 blev tillampningen av 8 kap. 7 § alkohollagen föremal för prövning i Kammarratten i Stockholm.16 Malet gallde om bryggeriet STHLM Brewing
Co. AB kunde medges sarskilt tillstand för provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker nar bolaget var belaget i ett tatbebyggt
omrade och den egna ravaruproduktionen enbart bestod i produktion av jast. Kammarratten ansag att det inte gick att tolka bestammelsen pa sa satt att samtliga ravaror eller en viss given andel av ravarorna ska vara egenproducerade. Daremot ska, enligt kammarratten, de egenproducerade ravarorna ha en betydelse för drycken eller
tillverkningsprocessen som inte ar ovasentlig, vilket Kammarratten
ansag att jast har vid ölproduktion. Huruvida ravarorna produceras
pa landsbygden eller i en mer tatbebyggd miljö kunde enligt kammarratten inte paverka tillampningen av 8 kap. 7 § alkohollagen.
Den 11 mars 2021 hade 111 tillverkare av alkoholdrycker tillstand
för provsmakning. 14 avsag spritdrycker, 13 vin, 9 andra jasta drycker
och övriga 75 öl. De tillverkare som erbjuder provsmakning inom
ramen för ett stadigvarande serveringstillstand ar inte inkluderade i
dessa siffror. I den branschundersökning som LRF genomförde
2020 och som refereras i bilaga 3, uppger cirka 75 procent av de
svarande ölbryggerierna att de erbjuder dryckesprovningar. Uppgifter till utredningen fran Kommunala alkoholhandlaggares förening (KAF) gör dock gallande att kravet pa egen ravaruproduktion
tolkas olika i kommunerna aven efter kammarrattens dom 2015.
Hur skulle da ett krav pa egen ravaruproduktion för att fa bedriva
gardsförsaljning sla i Sverige? Villkor likt de som galler i Norge och
Finland vid försaljning av gardsvin fran tillverkningsstallet, dvs. att
en viss minsta andel av ravarorna ska vara tillverkade pa den egna
garden, torde vara möjligt att uppfylla av manga svenska tillverkare
av frukt- och barviner, cider och vin. Det ar daremot sannolikt att
14 Prop. 2009/10:125.
15 Motion 2012/13:So455 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M).
16 Kammarratten i Stockholms dom den 24 februari 2015 i mal nr 6374-14.
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ett sadant villkor skulle exkludera de allra flesta bryggerierna och
destillerierna. Uppgifter till utredningen gör exempelvis gallande att
endast ett (1) svenskt bryggeri odlar egna ravaror utöver jasten. Ett
sadant villkor skulle aven, enligt uppgifter till utredningen, exkludera atminstone de allra flesta destillerierna. Det har framförts invandningar mot den typen av villkor ocksa fran vissa ravaruproducerande tillverkare av alkoholdrycker, som menar att de trots den egna
produktionen kan vara beroende av inköpta ravaror exempelvis under ar med daliga skördar.
Ett alternativ till krav pa egen ravaruproduktion skulle kunna vara
att ange att en viss andel av de för dryckens karaktar vasentliga ravarorna ska vara lokalt producerade, exempelvis inom ett avstand om
10 mil fran tillverkningsstallet.
Utredningen gör avseende fragan om egen eller lokal tillverkning
av ravara följande bedömning. Sasom kravet pa egen ravaruproduktion i reglerna om provsmakning hittills har tolkats av domstolar, utgör det inte ett sarskilt starkt begransande villkor. I praktiken framstaller exempelvis de allra flesta svenska bryggerier jasten som anvands i tillverkningen av ölet, vilket har ansetts tillrackligt för att fa
erbjuda provsmakning. Ett mer styrande och avgransande villkor an
det som galler för provsmakning skulle vara att som i Norge och
Finland ange att en viss minsta andel av ravarorna ska vara producerade pa garden. Det gar dock att konstatera ett sadant krav skulle
vara mycket exkluderande sarskilt inom andra kategorier av alkoholdrycker an vin och cider. För dryckestillverkning med spannmal som
huvudsaklig ravarukalla, dvs. framst öl och spritdrycker, skulle det
vara mycket svart att uppfylla ett sadant krav. Spannmalsproduktionen ar en produktionsinriktning som i primarproduktionsled ar
mycket storleksrationaliserad saval i Sverige som globalt, och hela
dess vardekedja ar inriktad pa storskalighet. Fa, om ens nagon,
dryckesproducent i Sverige förmar i dag att bedriva en dryckestillverkning som inkluderar egen spannmalsproduktion. Detsamma
galler produktionen av malt, vilken ocksa har utvecklats mot storleksrationalisering. Det finns endast ett fatal sma malterier i Sverige.
Ett krav om egen ravaruproduktion skulle styra gardsförsaljning
till verksamheter pa landsbygden, vilket kan anses tydligare svarar
mot hur begreppet gardsförsaljning i allmanhet uppfattas. Att enbart
tillata gardsförsaljning pa landsbygden skulle ocksa begransa tillgangligheten vilket kan ha betydelse ur ett folkhalsopolitiskt per-
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spektiv. Fragan som utredningen har att ta stallning till ar dock om
ett sadant avgransande villkor bedöms vara nödvandigt. Som utredningen har angett inledningsvis i detta kapitel (avsnitt 10.1), bör det
övergripande syftet med gardsförsaljning i Sverige vara att starka
besöksnaringen, och dryckesproduktionen som en del i den, inom
ramen för en restriktiv alkoholpolitik. Áven om starkt besöksnaring
ofta lyfts fram som ett medel för att utveckla landsbygden, ar
besöksnaringen givetvis viktig aven för mer tatbebyggda delar av
Sverige.
Skulle da den tillganglighetsbegransning som ett krav om egen
ravaruproduktion innebar, vara nödvandig ur ett folkhalsoperspektiv? Den folkhalsoanalys som utredningen har uppdragit at Sweco
att utföra visar att gardsförsaljning aven utan ett krav om egen ravaruproduktion kommer att vara mycket begransad. Med de föreslagna
villkoren som styr bl.a. försaljningstider, priser och tillatna kvantiteter, samt med krav pa att försaljning endast far ske i anslutning till
ett studiebesök eller förelasning mot betalning, uppskattar Sweco att
gardsförsaljning kommer att uppga till 0,34 procent av den totala anskaffningen av alkohol 2025 (se bilaga 4). Med ett antagande om att
30 procent av gardsförsaljningen kommer att ersatta köp som annars
skulle göras pa exempelvis Systembolaget eller restaurang, vilket
Sweco har bedömt vara rimligt, skulle de alkoholrelaterade skadorna
och dödsfallen darmed öka med 0,22 procent efter samma tid. Med
en sadan s.k. substitutionsgrad om enbart 15 procent beraknas skadorna och dödsfallen öka med 0,27 procent. Varje ökning av alkoholrelaterade skador ar naturligtvis negativ. Den ökning av skador
och dödsfall som Sweco har raknat fram som följd av gardsförsaljning far dock betraktas som ytterst begransad. Áven med den högsta
skattade ökningen av dödsfall enligt Swecos analys, som utgar fran
0 procent substitutionsgrad och metodiken fran Stockwell (2017),
ar ökningen mindre an en tiondel av standardavvikelsen för antalet
dödsfall mellan 2000-202017. T.o.m. vid en sadan överskattning av
antalet dödsfall till följd av gardsförsaljning skulle ökningen alltsa
17 Socialstyrelsens dödsfallsindex. Detta index ar dessutom lagt i jamförelse med skattningarna
Sweco far fram med hjalp av metodiken fran Stockwell (2017), vilket anvands ovan. Detta
överdriver ytterligare effekten pa alkoholrelaterade dödsfall. Jamför vi i stallet de varden som
Sweco far fram utifran Socialstyrelsens metodik handlar det om 6,58 dödsfall (0 procent substitutionseffekt) relaterat till standardavvikelsen om 96,43, vilket blir ungefar en femtondel.
Enligt Socialstyrelsens dödsfallsindex har det i genomsnitt dött 2000 personer arligen mellan
2000-2020 till följd av alkohol, och aven om antalet varierar mellan aren uppvisar statistiken
inga langsiktiga tendenser att öka eller minska.
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svarligen ga att urskilja fran den arliga variationen, och bör darmed
anses sakna en markbar effekt pa antalet dödsfall till följd av alkohol.
Gardsförsaljningens omfattning kommer ocksa vara mycket begransad i förhallande till Systembolagets försaljning. Raknat i ren
alkohol skulle de volymer som enligt Sweco kommer att saljas
genom gardsförsaljning 2025, att motsvara 0,5 procent av Systembolagets försaljning 2019.18 Áven i förhallande till den svenska produktionen av alkoholdrycker kommer det vara mycket begransade
volymer som saljs via gardsförsaljning. Inom respektive dryckeskategori skulle gardsförsaljningen motsvara 1 procent av den svenska
tillverkningen av starköl, 0,06 procent av sprittillverkningen samt
1,3 procent av tillverkning av vin och andra jasta drycker.
Finns da nagra andra folkhalsopolitiska skal som talar för ett behov av att stalla krav som knyter gardsförsaljning till landsbygden?
Sweco har i sin analys av folkhalsoeffekterna papekat att gardsförsaljning i tatort skulle öka den fysiska tillgangligheten pa ett annat
satt an om den enbart var tillaten pa landsbygden. Utöver att flera
tillverkare i sa fall ges möjlighet att bedriva gardsförsaljning, innebar
gardsförsaljning i stader en ökad fysisk narhet till en större del av
befolkningen. Trots kraven om att genomga ett studiebesök eller en
förelasning i samband med köpet, ar det inte osannolikt att tröskeln
för att besöka en tillverkningsplats kan vara lagre i stader an pa landsbygden. Detta har dock tagits i beaktande vid berakningen av siffrorna ovan. Det kan vidare konstateras att tillgangligheten till alkoholdrycker redan i dag ar hög i staderna. Att köpa alkoholdrycker
genom gardsförsaljning kommer att vara bade dyrare och svarare an
att köpa motsvarande drycker pa Systembolaget. Det ökade intresse
för alkoholhaltiga drycker som gardsförsaljning eventuellt kan bidra
till, behöver inte heller nödvandigtvis leda till ökad konsumtion.
Kopplingen till tillverkningsplatsen och besöksarrangemanget torde
stimulera intresset för ravaror, miljö, tillverkningsmetodik, smakerna, kombinationen med mat, lokala hantverket och kvaliteten i sjalva
drycken snarare an stora kvantiteter och hög alkoholhalt. Sammantaget ser inte utredningen att det ur ett folkhalsoperspektiv finns
nagot behov av att begransa gardsförsaljning till att bara vara tillaten
om ravaran ar egen- eller lokalt producerad.
18 Gárdsförsaljning av vin skulle enligt dessa berakningar uppga till 0,2 procent av Systembolagets försaljning av motsvarande kategori, spritdryck till 0,3 procent, starköl till 1 procent
samt cider och andra jasta drycker till 3,9 procent.
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Lokalisering pa landsbygd

Begreppet gardsförsaljning för tankarna till en verksamhet pa landsbygden. Att knyta gardsförsaljning till landsbygden skulle innebara
en tillganglighetsbegransning i jamförelse med att tillata gardsförsaljning aven i större tatorter. Samtidigt kan konstateras att en sadan
begransning skulle minska de naringsmassiga vinsterna med gardsförsaljning och innebara att en relativt stor andel tillverkare av framför allt öl, cider och spritdrycker exkluderas. Det skulle ocksa innebara en konkurrenssnedvridning som kan ifragasattas, om det inte
finns starkt vagande skal som talar för en sadan begransning. Det ar
inte heller osannolikt, aven utan ett landsbygdskrav, att intresset för
och vinsterna med gardsförsaljning kommer att vara som störst pa
landsbygden eftersom tillverkarna dar inte har samma möjligheter att
saluföra sina produkter pa Systembolag genom TSLS-sortimentet.19
Det viktigaste skalet för att begransa gardsförsaljningen till landsbygd skulle enligt utredningen vara folkhalsopolitiskt. Darigenom
skulle gardsförsaljning annu tydligare ges karaktaren av ett i förvag
planerat turistbesök. Risken för spontana inköp av alkoholhaltiga
drycker, vilken redan innan torde vara mycket begransad med tanke
pa kravet om att försaljningen ska ske i samband med ett betalt upplevelsearrangemang, torde darmed minska ytterligare. Á andra sidan
kan anföras att tillgangligheten till alkohol i stader redan i dag ar hög
och att paverkan pa tillgangligheten darmed bör vara lagre i stader an
pa landsbygden (se avsnitt 10.4.1).
Vad som utgör landsbygd ar inte sjalvklart. Jordbruksverket har
sedan 2015 en landsbygdsdefinition som delar in kommunerna i sex
olika kategorier, fran mycket glesa landsbygdskommuner i den ena
anden till storstadskommuner i den andra. Indelningen i de sex kategorierna baseras pa Myndigheten för tillvaxtpolitiska utvarderingar
och analysers rapport Battre statistik för en battre regional- och
landsbygdspolitik, 2014:04, och görs pa basis av befolkningstathet,
befolkningsstorlek och befolkningens narhet till större befolkningskoncentrationer. Denna definition utgar alltsa fran kommunnivan.
Av den anledningen far den anses samre lampad för att faststalla om
en specifik verksamhet inom en kommun ar lokaliserad pa landsbyg19 För att komma i fraga för inköp som TSLS-artikel kravs att artikeln produceras lokalt, inom
ett avstand om högst femton mil fran den/de butiker som artikeln köps in till. En producent i
eller nara en större stad har darför typiskt sett möjlighet att inga i TSLS-sortimentet i flera butiker
an en producent pa landsbygden dar det finns farre Systembolagsbutiker inom femton mil.
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den. Ett annat satt att definiera landsbygd ar att utga fran Statistiska
Centralbyrans (SCB:s) befolkningsstatistik. SCB har inte nagon
egen definition av landsbygd. Daremot tar SCB kontinuerligt fram
uppgifter för sa kallade statistiska tatorter. SCB har inget sarskilt
uppdrag om att ta fram sadan statistik men har gjort sa sedan 1960talet. Den senaste matningen gjordes 2018 och innan det ar 2015.
Vad som avses med tatort i SCB:s statistik beskrivs i myndighetens
meddelande för Statistiska tatorter 2018.20 Normalt galler att en tatort har minst 200 invanare och att varje hus ar högst 200 meter fran
ett annat hus inom tatorten. Utifran uppgifter fran bl.a. registret
över totalbefolkningen, Lantmateriets adressregister och fastighetskarta samt företagsregistret, publicerar SCB detaljerade kartor över
tatortsgranserna och förteckningar som visar bl.a. befolkningsantalet i respektive tatort.
Den tatortsindelning som SCB anvander sig av ar en del av SCB:s
statistik om markanvandning och ar framtagen för just statistikandamal. Det förekommer dock att tatortsindelningen ligger till
grund för normgivning dar behov finns att definiera vad som utgör
landsbygd. Ett exempel pa sadan normgivning ar Jordbruksverkets
föreskrifter inom ramen för EU:s landsbygdsprogram dar myndigheten har föreskrivit en definition som styr vilka verksamheter som
ar stödberattigade i programmet. Nagot förenklat definieras landsbygd i föreskrifterna som omraden utanför tatorter med mer an
3 000 invanare enligt SCB:s befolkningsstatistik. 21 Det betyder alltsa
att verksamheter som ar lokaliserade utanför tatorter utgör landsbygd, men ocksa verksamheter som ar lokaliserade i tatorter med
högst 3 000 invanare.
Som anförts ovan leder begreppet gardsförsaljning tankarna kanske
framst till verksamheter som ar belagna i landsbygdsmiljö. Som
patalats ar det inte heller osannolikt att intresset för och vinsterna
med gardsförsaljning skulle vara som störst pa landsbygden. Dock
kan konstateras att begreppet gard inte har getts en sadan snav betydelse i alkohollagen i dag. Reglerna om provsmakning i 8 kap. 7 §
första stycket har, trots att begreppet gard anvands, ansetts innefatta
produktionsstallen aven i stadsmiljö (se avsnitt 10.4.1). Regeringen
har inte heller i direktiven till denna utredning angett att gards20 MI 38 SM 1901.
21 2 kap. 2 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd
och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.

145

Gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker

SOU 2021:95

försaljning enbart bör avse verksamheter i landsbygd. Under rubriken Naringspolitiska Mgdngspunkter anges att argumenten för att
tillata gardsförsaljning framst rör förvantade vinster pa landsbygden.
I direktiven hanvisas ocksa till januariavtalet, dvs. avtalet mellan
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, dar Gardsförsaljningsutredningen behandlas under rubriken Gör det möjligt att leva och bo
pd landsbygden. Á andra sidan finns i direktiven aven en hanvisning
till den svenska livsmedelsstrategin och det övergripande malet om
en konkurrenskraftig livsmedelskedja dar den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömal nas, i
syfte att skapa tillvaxt och sysselsattning och bidra till hallbar utveckling i hela landet. Utredningen bedömer under alla omstandigheter att sjalva utredningsuppdraget i det avseendet ar tydligt,
eftersom direktiven uttryckligen anger att utredningen ska bedöma
om det ar EU-rattsligt möjligt och om detfinns behov av att begransa
gardsförsaljning till att enbart tillatas pa t.ex. landsbygd. Utredningen ser inga EU-rattsliga hinder mot att begransa en ratt för inhemska producenter att bedriva gardsförsaljning till att enbart galla
pa landsbygden. Utredningen ska darför pröva om det finns behov
av att begransa gardsförsaljning till att enbart tillatas pa landsbygd.
Utredningen har i avsnittet om egen eller lokal produktion av ravara (10.4.1), papekat att det syfte som utredningen anser bör vara
utgangspunkten för gardsförsaljning, dvs. att starka besöksnaringen,
gar att applicera pa verksamheter pa landsbygd saval som i tatorter.
Som ocksa angetts i det avsnittet finns enligt utredningens bedömning inte heller folkhalsomassiga skal för att begransa gardsförsaljning
till landsbygd. Áven utan ett landsbygdskrav kommer gardsförsaljningen att innebara mycket begransade mangder. Mot den bakgrunden
ser inte utredningen behov av att endast tillata gardsförsaljning dar
tillverkningen ar lokaliserad pa landsbygd. Nagot sadant krav föreslas darför inte galla.
Utredningen kan ocksa konstatera att ett landsbygdskrav skulle
medföra gransdragningar som i det enskilda fallet kan anses vara
svara att motivera. Detta galler sannolikt oavsett vilken definition av
landsbygd som anvands. Vissa tillverkare skulle omfattas och vissa
andra inte, utan att det i varje enskilt fall finns uppenbara skal för
sarbehandlingen. Det eventuella rattfardigandet av ett sadant krav
skulle i stallet vara tydligt först pa aggregerad niva. Oavsett indelningsmodell, kommer dessutom tolkningssvarigheter i enskilda fall
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sannolikt att uppsta. Den tatortsindelning som SCB anvander sig av
ar en del av SCB:s statistik om markanvandning och ar framtagen för
just statistikandamal. De relativt komplicerade definitioner och förklaringar som beskrivs i statistikrapporterna ar inte framtagna för
regleringsandamal aven om det, som tidigare namnts, förekommer att
de statistiska tatorterna hanvisas till i myndighetsföreskrifter. Tatortsindelningen kan ocksa variera över tid vilket innebar att en tillverkare som har haft tillstand att bedriva gardsförsaljning skulle riskera
att plötsligt hamna pa fel sida gransen och da tvingas avbryta verksamheten. Om lagstiftaren, till skillnad fran utredningen, bedömer
att det ar nödvandigt att styra gardsförsaljning mot landsbygd,
förordar utredningen darför att det i stallet för ett landsbygdskrav
införs krav kopplade till sjalva produktionen. Ett sadant krav som i
praktiken styr mot landsbygd men som producenten pa ett annat
satt sjalv kan paverka, kan exempelvis handla om att en viss andel av
ravarorna ska vara producerade pa den egna garden (jfr avsnitt 10.4.1
och den alternativa modellen för gardsförsaljning i avsnitt 10.4.3).

10.4.3

Alternativ modell för gardsförsaljning

Bedömning: Det ar möjligt att införa en mer begransad modell
för gardsförsaljning som bara inkluderar smaskalig, oberoende
och hantverksmassig tillverkning av vin, öl och andra jasta
drycker under förutsattning att huvuddelen av ravarorna som ger
alkoholen dess karaktar har producerats pa garden.
Gardsförsaljning enligt denna modell bör vara tillaten för bade
den som tillverkar sadana alkoholhaltiga drycker som namns i
första stycket, och den som yrkesmassigt odlar druvor som anvands
vid vintillverkning och som har godkants som upplagshavare.
Utredningsdirektiven anger att om olika modeller för gardsförsaljning bedöms vara möjliga att införa, ska utredaren redovisa de alternativa lösningar som identifieras samt beskriva för- och nackdelar
med respektive alternativ. För det alternativ som utredaren bedömer
ar mest lampligt att införa ska utredaren lamna nödvandiga författningsförslag. Vidare anges att utredaren kan lamna författningsförslag för ytterligare lösningar.
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Utredningen förordar den modell som beskrivs i avsnitt 10.3. Ur
ett EU-rattsligt perspektiv bedöms det dock inte finnas nagra hinder
mot att införa en annu mer restriktiv modell. Narmast till hands i
det hanseendet torde i sa fall vara att ytterligare begransa vilka
alkoholdrycker som ska inga och vilken form av tillverkning som ska
vara tillaten. En modell som ar begransad enbart till jasta drycker
(dvs. öl, vin och andra jasta drycker) skulle exkludera spritdrycker.
Spritdrycker behandlas pa grund av dess höga alkoholhalt och
sarskilda folkhalsorisker i vissa avseenden redan i dag strangare i
alkohollagstiftningen an andra dryckeskategorier. Det bör darför
vara möjligt att motivera en sadan sarbehandling aven nar det galler
ratten till gardsförsaljning. En mer restriktiv modell skulle ocksa
kunna utga fran ett krav om egen ravaruproduktion. Som redogjorts
för i tidigare avsnitt skulle ett sadant krav annu tydligare anknyta till
begreppet gdrdsförsáljning. Utredningen bedömer ocksa att det ar ett
krav som ar mer lampligt inom ramen för en modell som ar begransad enbart till jasta drycker. För att kravet om egen ravaruproduktion i praktiken ska fa nagon styrande effekt, bör det föreskriva
att atminstone huvuddelen av ravarorna, matt i vikt, som ger drycken
dess karaktar ska vara producerade pa den egna garden. Det kan alltsa
exempelvis handla om druvor, applen, paron och andra frukter, men
ocksa bar, rotfrukter och olika sadesslag m.m. Vatten bör inte raknas
in. Kravet innebar att det exempelvis inte ar tillrackligt vid öltillverkning att enbart producera jasten. Áven i denna modell bör det
vara möjligt för den som odlar druvor som anvands för vintillverkning och som ar godkand som upplagshavare för sadana varor att fa
bedriva gardsförsaljning. Övriga villkor som behandlas i kapitlen
10.2, 10.3 och 10.5-9 bör galla aven om denna modell införs.
Denna modell skulle, som redan indikerats, inkludera betydligt
farre tillverkare an utredningens huvudförslag. Modellen far anses
anpassad framst för landsbygdslokaliserade tillverkare av vin och
cider samt frukt- och barviner. Modellen skulle exkludera samtliga
destillerier och i princip alla ölbryggerier. Vidare skulle modellen exkludera tillverkare av barviner om huvuddelen av ravaran ar samlad
pa andra platser an vid de egna odlingarna. Det innebar följaktligen
att de positiva effekterna för naringslivet, landsbygden, smaföretagare och sysselsattning blir kraftigt begransade utan att begransningarna i förhallande till huvudförslaget enligt utredningens bedömning
ar nödvandiga ur EU-rattsligt eller folkhalsopolitiskt perspektiv.
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Om en sadan begransad modell skulle införas skulle den efter viss
tid kunna utvarderas om det ar lampligt att bredda den i enlighet med
den modell som utredningen förordar. Mot bakgrund av att spritdrycker exkluderas, finns enligt utredningen inte skal att reglera nagon högsta alkoholvolymgrans. Om en sadan grans daremot skulle
införas, bör den inte sattas lagre an 15 volymprocent. En lagre grans
an sa skulle, givet att de andra villkoren införs, vara sa exkluderande
att det gar att ifragasatta om reformen över huvud taget ar vard att
genomföra.
För att ge ett brett beredningsunderlag i det fortsatta arbetet lamnas i bilaga 2 ett alternativt författningsförslag. I det alternativa förslaget till andring i alkohollagen skiljer sig 5 a kap. 1 och 2 §§ fran
utredningens huvudförslag.

10.5

Villkor som ska galla vid gardsförsaljning

10.5.1

Prissattning

Förslag: Priset för alkoholdryckerna ska inte fa sattas lagre an
tillverkningskostnaden med ett skaligt paslag.
Priset för det studiebesök eller den förelasning som ska erbjudas ska inte fa sattas lagre an sjalvkostnaden med ett skaligt
paslag.

Att halla prissattningen av alkoholhaltiga drycker pa en hög niva genom beskattning brukar framhallas som en av de viktigaste och mest
effektiva atgarderna för att begransa alkoholkonsumtionen. Vid
gardsförsaljning finns, till skillnad fran försaljning via restaurang
eller Systembolaget, inte nagon mellanhand i försaljningsledet. I utredningsdirektiven konstateras att det darför finns en risk att priset
pa alkohol som saljs genom gardsförsaljning blir lagre an för motsvarande dryck pa Systembolaget eller pa restaurang, aven med beaktande av alkoholskatt och mervardesskatt. Direktiven anger mot
den bakgrunden att utredningen ska bedöma om de priser som erbjuds konsumenter genom gardsförsaljning ska följa nagon prissattningsmodell. Utöver de folkhalsorelaterade riskerna med lagre priser, finns ocksa ett konkurrensperspektiv att beakta i förhallande till
importerade produkter som i princip bara far saluföras till svenska
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konsumenter genom Systembolaget och restauranger. Pa Systembolaget ar producenternas möjlighet att andra priset pa sina produkter
begransade, vilket innebar att tillfalliga, konsumtionsdrivande priserbjudanden i praktiken blir kommersiellt ointressanta.22 Importörer
som utredningen har haft kontakt med har darför framfört att en
reglering av prissattningen vid gardsförsaljning ar nödvandig för att
hantera risken för konkurrenssnedvridande effekter.
Det finns enligt utredningen skal att utga ifran att de produkter
som ar aktuella att saljas genom gardsförsaljning inte kommer att
utgöra nagot lagprissegment. Inte minst de föreslagna smaskalighets- och oberoendekraven (se avsnitt 10.3.3) torde borga för det.
Gardsförsaljning kommer enligt utredningens förslag dessutom vara
tillaten endast fran tillverknings- eller vinodlingsstallet och om tillverkningen ar hantverksmassig. Den absoluta merparten av de företag som bedriver tillverkning av alkoholdrycker i Sverige ar mycket
smaskaliga. Som jamförelse kan konstateras att prisnivan i Systembolagets sortiment för lokalt och smaskaligt (TSLS-sortimentet) ar
betydligt högre an genomsnittet av Systembolagets utbud i stort.
Detta förklaras av att krav om smaskalighet och hantverksmassig
tillverkning utesluter storskaligt och industriellt tillverkade produkter i lagre prisklasser. Vidare torde krav om att försaljningen endast
ska fa ske i samband med en betald upplevelsetjanst och i begransade
kvantiteter per köptillfalle, minska risken för att gardsförsaljning
skulle utgöra ett prismassigt attraktivt satt att införskaffa alkoholdrycker.
Det gar inte att med sakerhet förutse hur priset pa produkterna
som saljs genom gardsförsaljning kommer att förhalla sig till priset
pa samma eller motsvarande produkter pa Systembolaget. Det förhallandet att det inte kommer att finnas nagra mellanhander kan tala
för lagre priser vid gardsförsaljning. Uppgifter till utredningen om
förhallandena i Finland indikerar ocksa att priserna vid gardsförsaljning av hantverksöl faktiskt ar nagot lagre jamfört med priset pa samma
produkter vid monopolbolaget Alko. Á andra sidan har branschbedömare papekat för utredningen att priserna vid exempelvis vingardar internationellt sett i regel ar högre an priserna vid köp av
samma eller motsvarande produkter i handeln. Detta förklaras av att
22 I Systembolagets fasta sortiment far producenten andra priset tva ganger per ar, med sex
manaders mellanrum. I bestallningssortimentet kan priser andras fyra ganger per ar, en gang i
kvartalet.
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konsumenterna helt enkelt ar villiga att betala ett högre pris vid
besök pa tillverkningsplatsen, samt att omkostnaderna vid egen försaljning ar relativt sett högre. Vidare kommer besökarna vid gardsförsaljning aven att behöva betala en kostnad för upplevelsetjansten,
vilket ökar priset vid gardsförsaljning.
I alkohollagen finns aven vissa allmanna bestammelser som paverkar prissattningen av alkoholhaltiga drycker som kommer galla
vid gardsförsaljning. Exempelvis finns det s.k. gavoförbudet i 7 kap.
2 §. Bestammelsen innebar ett förbud för tillverkare, försaljare och
förmedlare av alkoholdrycker att i sin rörelse ge bort alkoholdryck
till sina kunder (annat an som varuprov och da endast till andra tillstandshavare enligt alkohollagen). Det ar inte heller tillatet att skanka
bort eller bjuda pa alkoholdrycker som saljargument för andra varor.
Man far inte heller ge bort eller bjuda pa alkoholdrycker för reklamandamal, för att skapa goodwill eller för att pa annat satt framja
försaljningen.23 Vidare ska enligt 4 kap. 8 § sarskild mattfullhet iakttas vid marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Kravet innebar
enligt Konsumentverkets allmanna rad bl.a. att mangdrabatter,
kupongerbjudanden eller liknande erbjudanden samt kombinationserbjudanden (t.ex. ”tva till priset av en”, ”pa köpet” eller liknande)
som huvudregel ar förbjudna.24
I delbetankandet Gdrdsförsáijning (SOU 2010:98) anfördes att
det inte bör fa förekomma att man vid gardsförsaljning exempelvis
anvander sig av lockpriser för att fa besökarna att köpa alkoholdryckerna eller mer av varorna an vad de annars hade tankt sig. Den
utredningen föreslog darför att priset vid gardsförsaljning inte skulle
fa sattas lagre an tillverkningskostnaden plus gallande skatter eller
inköpspriset med ett skaligt paslag. Detta liknar den prisreglering
som galler enligt alkohollagen vid servering av alkoholdrycker.25 Ett
skaligt tillagg vid servering har ansetts vara minst 25 procent pa inköpspriset.26
Det ar, som anförts ovan, inte troligt att gardsförsaljning kommer att utgöra nagon försaljningskanal för lagprisprodukter. Kravet
pa att försaljningen ska ske i samband med ett betalt upplevelsear23 Prop. 1994/95:89 s. 90.
24 Avsnitt 6.3 i Konsumentverkets allmanna rad (KOVFS 2016:1) om marknadsföring av
alkoholdryck till konsumenter.
25 8 kap. 21 § alkohollagen.
26 Jfr Folkhalsomyndighetens (davarande Statens Folkhalsoinstituts) numera upphavda Handbok Alkohollagen.
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rangemang innebar vidare att gardsförsaljning knappast kommer att
kunna konkurrera prismassigt med Systembolagets försaljning. Utredningen bedömer trots det att det finns alkoholpolitiska skal att i
viss man reglera prissattningen. I likhet med vad som galler för servering bör det darför regleras vilket lagsta pris som far tas ut för
alkoholdrycker vid gardsförsaljning. En sadan reglering bör innebara
att priset vid gardsförsaljning inte far sattas lagre an tillverkningskostnaden med ett skaligt tillagg. I begreppet skaligt tillagg bör inkluderas skatt samt kostnader för hantering och försaljning inklusive
lokaler, löner m.m.27
Utredningen har övervagt om det darutöver finns skal att ange
att drycker som ocksa saljs pa Systembolaget inte ska fa ha ett lagre
pris vid gardsförsaljning an det som galler pa bolaget. Genom en sadan reglering skulle det inte vara möjligt för en tillverkare att ”konkurrera” med lagre produktpriser genom gardsförsaljning. En sadan
reglering bedöms dock vara konkurrensrattsligt problematisk. 28
Övriga krav som föreslas omgarda gardsförsaljning talar enligt utredningen ocksa emot att gardsförsaljning kommer att kunna prismassigt konkurrera med Systembolagets försaljning.
Utredningen föreslar att gardsförsaljning enbart ska fa ske i samband med ett studiebesök eller en förelasning med anknytning till
den aktuella alkoholdrycken och erbjudas allmanheten mot betalning (avsnitt 10.2). I dag erbjuds sadana arrangemang av merparten
av tillverkarna i Sverige, ofta kombinerat med dryckesprovningar.
Priset varierar beroende pa tjanstens innehall. I en undersökning
som LRF latit göra i augusti 2021 och som refereras till i Swecos
branschanalys (se bilaga 3), angav de svarande dryckesproducenterna att de i genomsnitt skulle ta cirka 192 kronor för en visning,
655 kronor för en förelasning och 477 kronor för en provning. Det
förekommer dock vingardar som tar emot förbokade grupper pa 3050 personer, och priserna tas da ofta ut per grupp. Priset per person
ar i sadana fall lagre men genererar anda tillracklig vinst för att motivera verksamheten.
Kravet pa att gardsförsaljning endast ska fa bedrivas i samband
med ett besöksarrangemang i form av ett studiebesök eller en förelasning med anknytning till den aktuella drycken utgör enligt utred27 Jfr prop. 1994/95:89 s. 98.
28 Jfr mál C-437/09 AG2R Prévoyance, avseende tillampningen av artikel 4(3) i fördraget om
Europeiska unionen (FEU) i kombination med artiklarna 101 och 106 i fördraget om Europeiska unionens funktionssatt (FEUF).
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ningen en avgörande begransning för att regleringen ska överensstamma med EU-ratten. Darför bör det aven regleras vilket det
lagsta priset pa ett sadant arrangemang far vara. Pa motsvarande satt
som föreslas galla avseende alkoholdrycken, bör priset pa studiebesöket eller förelasningen inte fa underskrida sjalvkostnaden med ett
skaligt paslag. Som framgar av övervagandena i avsnitt 10.2, ska det
vara fraga om ett arrangemang som har ett reellt innehall med viss
varaktighet, och inte bara ett rent fysiskt besök för vilket man tar en
intradesavgift. Narmare bestammelser om besöksarrangemangens
utformning kommer att framga av Folkhalsomyndighetens föreskrifter. Fragan ovan om hur arrangemangen ska vara utformade
kommer givetvis ha baring pa vilket pris som kan tas ut för arrangemanget. Kommunen kommer inte minst i sin tillsyn att kunna
granska hur producenten har bestamt prissattningen.

10.5.2

Försaljningstider

Förslag: Kommunen ska besluta under vilka tider gardsförsaljning far bedrivas. Gardsförsaljning ska dock inte fa bedrivas tidigare an klockan 10.00 och inte paga langre an till klockan 20.00.
Vid bestammande av tiden för gardsförsaljning ska sarskilt beaktas sociala och halsomassiga skyddshansyn.

Systembolaget far i dag ha öppet som langst till klockan 20.00 pa
vardagar och klockan 15.00 pa lördagar. Inom dessa ramar beslutar
Systembolaget om vilka öppettider som ska galla för varje butik. Om
gardsförsaljning skulle tillatas att bedrivas pa motsvarande villkor
som Systembolagets försaljning, skulle det finnas skal att övervaga
samma tidsramar för gardsförsaljning.29 Det ar emellertid inte nagon
sedvanlig detaljhandel som utredningen föreslar. Utredningens förslag innebar framför allt att gardsförsaljning enbart ska vara tillaten
i samband med ett studiebesök eller en förelasning med anknytning
till den aktuella alkoholdrycken pa tillverknings- eller vinodlingsstallet. Det innebar enligt utredningen att tiderna för nar gardsförsaljning ska vara tillatet, behöver vara anpassade till nar sadana be29 Jfr exempelvis resonemang i SOU 2014:58, som behandlar fragan om privat införsel av alkoholdrycker, om att samma tider som galler vid Systembolagets detaljhandel bör galla vid yrkes massig hemleverans av alkoholdrycker som har förts in genom privatinförsel (s. 98).
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söksarrangemang ar efterfragade och ager rum. Fragan om försaljningstider har dock aven folkhalsopolitisk betydelse eftersom ökad
tillgang till alkoholdrycker kan leda till ökad alkoholkonsumtion
och darmed ökade skadeverkningar. Fragan har ocksa betydelse för
möjligheten att bedriva tillsyn över att villkoren för gardsförsaljning
efterlevs.
I delbetankandet Gdrdsförsáijning (SOU 2010:98) föreslogs att
det inte skulle införas nagon begransning av tiderna för gardsförsaljning i lag. I stallet föreslogs att respektive kommun - i likhet med
vad som galler för serveringstillstand - skulle fa reglera öppettiderna.
Den utredningen papekade ocksa att inget bör hindra att öppettiderna varierar mellan olika gardsförsaljare med hansyn till vilken
eller vilka upplevelsetjanster som erbjuds. Folkhalsomyndigheten
papekade i sitt remissvar med anledning av delbetankandet, att förslaget skulle öppna för detaljhandel pa utvidgade tider i förhallande
till vad som ar möjligt hos Systembolaget, samt att öppettiderna kan
komma att variera över landet eftersom utredningen inte föreslar att
nagon normaltid anges i alkohollagen sasom galler för serveringstider.
I alkohollagen anges att servering av alkoholdrycker inte far pabörjas
tidigare an klockan 11.00 och inte paga langre an till klockan 01.00, om
inte kommunen beslutar annat. Kommunen ska vid bestammande av
serveringstid beakta om serveringsstallets belagenhet eller andra skal
befaras medföra olagenheter i fraga om ordning och nykterhet eller
sarskild risk för manniskors sakerhet.30 Samma regler galler för provsmakning.
I likhet med vad som galler för servering och provsmakning bedömer utredningen att tillstandsmyndigheten far bestamma under
vilka tider som gardsförsaljning ska fa bedrivas. Det far anses rimligt
att den myndighet som anförtrotts uppgiften att ansvara för hanteringen av gardsförsaljningstillstand, ocksa betros med uppgiften att
utifran lokala förhallanden och variationer besluta om försaljningstider. Gardsförsaljning skiljer sig dock fran servering av alkoholdrycker dar dryckerna maste intas pa försaljningsstallet under övervakning fran personal. Utredningen bedömer att det ar rimligt att
regleringen ar betydligt mer restriktiv nar det galler försaljningstider
vid gardsförsaljning jamfört med den reglering som styr serveringstider. Utredningens bild ar vidare att dryckesproducenternas besöksarrangemang i allmanhet inte erbjuds tidigare an klockan 10.00 eller
30 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.
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senare an klockan 20.00. Det finns enligt utredningens bedömning
alkoholpolitiska skal att ange att dessa tidsramar ska utgöra de yttre
granserna vid gardsförsaljning. Liksom avseende serveringstider, bör
myndigheten vid bestammande av tiden för gardsförsaljning sarskilt
beakta sociala och halsomassiga skyddshansyn. Sasom anges i förarbetena gallande serveringstider, betyder detta att sociala och halsomassiga hansyn ska ha företrade framför affarsmassiga eller konkurrensmassiga hansyn. Enbart den omstandighet att en konkurrerande
gardsförsaljare redan beviljats en viss försaljningstid kan inte motivera bifall till en ansökan av ifragavarande slag. Tillstandsmyndigheten maste i varje enskilt fall bedöma riskerna för olagenheter i
samband med faststallandet av försaljningstiden.31

10.5.3

Allmanna bestammelser om bl.a. försaljning
och straffansvar

Bedömning: Om gardsförsaljning av alkoholdrycker införs blir
de allmanna bestammelserna i alkohollagen om bl.a. försaljning
(3 kap.), straffansvar (11 kap.), förverkande (12 kap.) och överklagande (10 kap.) tillampliga aven pa denna försaljningsform.
Enligt 3 kap. 7 § alkohollagen far alkoholdrycker inte saljas eller annars lamnas ut till den som inte har fyllt 20 ar. Betraffande folköl
galler motsvarande den som inte har fyllt 18 ar. Enligt 3 kap. 8 § far
alkoholdrycker inte lamnas ut till den som ar markbart paverkad av
alkohol eller andra berusningsmedel. Alkoholdrycker far inte heller
lamnas ut, om det finns sarskild anledning att anta att varan ar avsedd
att olovligen tillhandahallas nagon. Den som lamnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnatt den föreskrivna aldern. Enligt 3 kap. 9 § ar det förbjudet att som ombud eller
pa darmed jamförbart satt skaffa alkoholdrycker till den som enligt
samma kapitel 7 § eller 8 § inte har ratt att fa en vara utlamnad till
sig. Alkoholdrycker far inte heller lamnas som gava eller lan till, eller
bjudas, den som inte har fyllt 20 ar. I fraga om folköl galler dock
motsvarande den som inte har fyllt 18 ar.
Den som uppsatligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlamnar
eller bjuder pa alkoholdrycker i strid med 3 kap. 9 § döms för olov31 Jfr prop. 1994/95:89 s. 97 och 98.
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ligt anskaffande av alkoholdrycker till böter eller fangelse i högst tva
ar eller, om brottet ar grovt, till fangelse i högst fyra ar (11 kap. 7 §).
Den som uppsatligen eller av oaktsamhet saljer eller lamnar ut alkoholdrycker i strid med 3 kap. 7 § eller 8 § till nagon som inte har
uppnatt föreskriven alder eller som ar markbart paverkad av alkohol
eller annat berusningsmedel, döms för olovlig dryckeshantering till
böter eller fangelse i högst sex manader (11 kap. 8 §). Om brotten ar
att anse som ringa ska inte dömas till ansvar (se 11 kap. 9 §). I 12 kap.
alkohollagen finns bestammelser om förverkande. Av 12 kap. 1 §
framgar t.ex. att alkoholdrycker som har varit föremal för brott samt
utbyte av sadant brott ska förklaras förverkade. Samtliga dessa regler
kommer att vara gallande aven vid gardsförsaljning.
För olovlig försaljning döms enligt 11 kap. 3 § 1 den som saljer
sprit, alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat utan tillstdnd eller annars i strid med denna lag. Det innebar att den som i dag
till konsumenter exempelvis saljer andra egentillverkade alkoholdrycker an folköl fran tillverkningsstallet, gör sig skyldig till olovlig
försaljning av alkoholdrycker. Om möjligheten till gardsförsaljning
införs, kommer givetvis sadan försaljning som sker inom ramen för
de nya reglerna inte vara kriminaliserad eftersom den inte sker utan
tillstdnd. Det kriminaliserade omradet snavas darmed in i det avseendet.
Om gardsförsaljningstillstand införs, kommer straffbestammelsen i 11 kap. 3 § 1, i fraga om försaljning av alkoholdrycker fran tillverkningsstallet, i första hand ta sikte pa situationer dar sadan försaljning sker utan tillstand. Bestammelsen torde dock i vissa fall
ocksa kunna aktualiseras om föreskrifter har övertratts i samband
med gardsförsaljningen, exempelvis asidosattanden i fraga om föreskrivna kvantitativa begransningar (se avsnitt 10.2.2) eller krav pa att
försaljning bara far ske i samband med ett studiebesök eller en förelasning med anknytning till den aktuella drycken (se avsnitt 10.2.1).
Sadan verksamhet kan alltsa liksom i dag föranleda straffansvar om
uppsat eller oaktsamhet föreligger. Genom de föreslagna författningsbestammelserna, jamte de förtydliganden som anges i övervagandena
och författningskommentaren, i kombination med att verksamheten
kommer att vara föremal för en kommunal förhandsprövning, bedömer inte utredningen att det finns nagra hinder ur rattssakerhetssynpunkt mot att i allmanhet tillampa straffbestammelsen i sadana
situationer. Ovan har vidare redogjorts för straffbestammelser som
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exempelvis kommer att galla vid gardsförsaljning till minderarig eller
berusad. Vid misskötsel inom ramen för ett gardsförsaljningstillstand
kommer ocksa de administrativa sanktioner om exempelvis aterkallelse av tillstand, som beskrivs i avsnitt 10.7.3, att vara tillgangliga.
Eftersom en aterkallelse av ett tillstand inte ar att se som en form av
bestraffning utan som en administrativ atgard med sociala motiv,32
ar det inte uteslutet att en sadan atgard kan vidtas vid samma förseelse som redan har föranlett straffansvar.
Redovisningen i det föregaende ger vid handen att nagra andringar i alkohollagens bestammelser om ansvar, kriminalisering och
förverkande inte behöver göras vid ett införande av regler om gardsförsaljning. Regler om överklagande finns i 10 kap. 1 § alkohollagen.
Enligt denna paragraf far Folkhalsomyndighetens och kommunens
beslut enligt lagen överklagas hos allman förvaltningsdomstol. Samma
ordning bör galla för beslut som rör gardsförsaljning. Nagon andring
av reglerna om överklagande i alkohollagen behövs darför inte.

10.6

Provsmakning

Förslag: Den som har tillstand till gardsförsaljning ska ocksa fa
erbjuda provsmakning i anslutning till försaljning av sadana alkoholdrycker som tillstandet avser.

Genom 8 kap. 7 § alkohollagen ar det möjligt för tillverkare att
under vissa förutsattningar erbjuda provsmakning av egentillverkade
alkoholdrycker vid tillverkningsstallet. Tva olika möjligheter ges i
det avseendet. För den som har en serveringsrörelse med serveringstillstand ar det tillatet att erbjuda provsmakning efter anmalan till
kommunen. Den som inte har serveringstillstand kan i stallet ansöka
om ett sarskilt provsmakningstillstand. Det kommer inte per automatik att vara möjligt för den som erbjuder gardsförsaljning att aven
erbjuda provsmakning. För provsmakning kravs namligen att alkoholdryckerna ar producerade av atminstone delvis egna ravaror, vilket sannolikt kommer att utesluta vissa gardsförsaljare eftersom
nagot motsvarande krav inte föreslas galla vid gardsförsaljning. Det
förefaller dock inte lampligt eller nödvandigt att krava att en tillver32 Jfr Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD 2011:44) fran den 22 juni 2011 i mal 3251-09.

157

Gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker

SOU 2021:95

kare som har fatt tillstand till gardsförsaljning ska behöva ansöka om
ytterligare tillstand för att kunna erbjuda provsmakning. Bestammelserna om provsmakning bör darför kompletteras sa att den som
har tillstand till gardsförsaljning ocksa har ratt att erbjuda provsmakning av de drycker som tillstandet till gardsförsaljning avser. Dock
behöver beaktas att sarskilda regler om exempelvis tider galler vid
provsmakning.

10.7

Tillstands- och tillsynsmyndighet

10.7.1

Krav pa tillstand

Förslag: Det ska kravas sarskilt tillstand, gardsförsaljningstillstand, för att fa bedriva gardsförsaljning. En ansökan om gardsförsaljningstillstand ska göras skriftligen.
Regeringen ska fa meddela föreskrifter om den tid inom vilken
kommunen ska fatta beslut om gardsförsaljningstillstand.

Utredningen föreslar att gardsförsaljning ska fa bedrivas av tillverkare av alkoholhaltiga drycker samt vinodlare som ar godkanda upplagshavare. Skatteverket prövar ansökan om godkannande som upplagshavare enligt LAS. I den prövningen ar det sökandens lamplighet
som ar avgörande och systemet ska sakerstalla en korrekt beskattning. Om möjligheten införs för tillverkare och vinodlare att bedriva
gardsförsaljning, uppstar fragan om det ska racka med att dessa ar
godkanda som upplagshavare enligt LAS eller om det darutöver ska
kravas ett sarskilt tillstand för gardsförsaljning.
Enkelheten talar för att man om möjligt bör undvika dubbla tillstand. Utredningens förslag innebar dock att det inte ar alla tillverkare
som far bedriva gardsförsaljning. Endast smaskaliga och oberoende
tillverkare som uppfyller kraven om hantverksmassig tillverkning
kommer att ha möjlighet att bedriva gardsförsaljning. Vidare innebar
utredningens förslag att det stalls sarskilda krav pa hur försaljningen
ska anordnas. Det ska ske i samband med studiebesök eller en
förelasning med anknytning till alkoholdrycken som erbjuds allmanheten mot betalning. Bade verksamheten som helhet och den besöksverksamhet som en tillverkare ska arrangera i anslutning till
gardsförsaljning kommer att behöva bedömas av tillstandsmyndig-
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heten. Det faktum att nagon ar godkand som upplagshavare betyder
inte heller nödvandigtvis att upplagshavaren faktiskt bedriver tillverkning eller vinodling. Áven den fragan behöver darför prövas av
tillstandsmyndigheten. Det ar saledes flera andra aspekter som ska
beaktas an de som föranleds av skattekontrollen och fragan om att
sakerstalla en korrekt beskattning. Övervagande skal talar darför för
att införa ett krav pa sarskilt tillstand för att fa bedriva gardsförsaljning.
Det bör vara ett krav att en ansökan om tillstand görs skriftligt.
I alkoholförordningen (2010:1636) anges inom vilken tid som ett
beslut i ett arende om serveringstillstand ska fattas (5 §). Motsvarande regler bör galla vid ett arende om gardsförsaljningstillstand.
Ett bemyndigande för regeringen att utfarda sadana regler bör darför
införas i alkohollagen.

10.7.2

Tillstands- och tillsynsmyndighet

Förslag: Den kommun dar försaljningsstallet ar belaget ska pröva
fragor om gardsförsaljningstillstand. Kommunen ska fa ta ut en
avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmaktige.
Kommunen (och Polismyndigheten) ska utöva den primara
tillsynen över gardsförsaljningen. Kommunen ska fa ta ut en avgift för sin tillsyn.
En ansökan om gardsförsaljningstillstand ska inte kunna bifallas utan att Polismyndighetens yttrande har inhamtats. Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omstandigheter
som ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda
fallet och sarskilt yttra sig över sökandens allmanna lamplighet
för verksamheten.

Det ar kommunerna som prövar ansökningar om serveringstillstand
och tillstand för provsmakning. Tillsynen enligt alkohollagen ar i huvudsak delad mellan Folkhalsomyndigheten, lansstyrelserna och kommunerna. Folkhalsomyndigheten har det övergripande ansvaret för
tillsynen över att alkohollagens regler följs. Lansstyrelserna har tillsyn inom lanet och ska bitrada kommunerna i deras tillsynsverksamhet. Kommunerna har tillsammans med Polismyndigheten tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandeln med folköl.
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Darutöver har Skatteverket och Konsumentverket sarskilda tillsynsuppgifter i fraga om skattekontrollen och marknadsföring av alkoholdrycker.
Det ar sannolikt att flertalet av dem som kommer att ansöka om
gardsförsaljningstillstand, redan har tillstand för servering eller provsmakning. Som utgangspunkt förefaller det darför lampligt ur samordningssynpunkt, saval för det allmanna som för den enskilde, att det
ar kommunerna som aven prövar ansökningar om gardsförsaljningstillstand. Bade branschaktörer, kommunala tillsynshandlaggare
och representanter för lansstyrelser har dock uppmarksammat utredningen pa de problem som finns i dag med olikartad tillampning
av alkohollagen. Flera tillverkare har exempelvis patalat olikheter
avseende hur bestammelserna om provsmakning tillampas i olika
kommuner. Kommunala Alkoholhandlaggares Förening (KAF) framför i en skrivelse till Socialdepartementet i december 2019, att det
saknas tolkningsstöd för alkoholhandlaggare vid tillampningen av
alkohollagen.33 Den handbok som gavs ut av Folkhalsomyndigheten
för tillampningen av den tidigare alkohollagen har inte ersatts med
en ny efter att lagen ersattes av den nya alkohollagen 2010.34 KAF
patalar ocksa att det inte heller finns nagon nationellt samordnad
grundutbildning för kommunala alkoholhandlaggare.35 KAF:s upplever enligt skrivelsen att Folkhalsomyndigheten anser sig ha ett
uppdrag som varken innefattar framtagande av riktlinjer för lagtilllampning, eller för basutbildning av alkoholhandlaggare. Detta har,
enligt skrivelsen, lett till en situation dar rattssakerheten riskeras
vilket kan leda till olikartad tillampning och dessutom skapa konfliktsituationer da exempelvis restaurangagare upplever sig orattvist
behandlade vid jamförelse med t.ex. en grannkommun, dar lagen tilllampas pa ett annat satt.
Lansstyrelsen ansvarar för tillsyn av kommunernas arbete enligt
alkohollagen.36 I en skrivelse till Socialdepartementet fran Lansstyrelsen i Kronobergs Lan i november 2020, uppmarksammas de33 Skrivelse den 3 december 2019 med rubriken Angáende kommunala alkoholhandlaggares
situation (S 2019/05055).
34 Som framgar nedan pagar dock ett arbete inom Folkhalsomyndigheten med att ta fram en
uppdaterad version av handboken.
35 I sammanhanget noterar utredningen att regeringen i juni 2021 gav Folkhalsomyndigheten
i uppdrag att ta fram en utbildning riktad mot kommunala alkoholhandlaggare kopplad till det
tolkningsstöd om serveringsbestammelserna i alkohollagen som myndigheten för narvarande
arbetar med (S 2021/05130).
36 9 kap. 1 § andra stycket alkohollagen.
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partementet om fyra arenden dar Vaxjö kommun valt att inte följa
Lansstyrelsens beslut.37 I skrivelsen anges att Lansstyrelsens enda
möjlighet, nar kommunerna valjer att meddela tillstand i strid med
lagen samt Lansstyrelsens rad och beslut, ar att rikta kritik alternativt allvarlig kritik mot kommunerna. Lansstyrelsen anger att den
genom skrivelsen vill lyfta fram den problematik man ser i tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och vacka fragan om Lansstyrelsen
bör tillföras fler verktyg i sin tillsynsroll. Som exempel pa ett sadant
verktyg namns möjligheten att överpröva kommunernas beslut om
serveringstillstand och försaljningstillstand för tobaksprodukter, pa
samma satt som kan ske vid kommunala beslut om detaljplaner eller
strandskydd.
I Riksrevisionens granskning fran 2018 av bl.a. Folkhalsomyndighetens vagledande ansvar för alkoholtillsynen, patalar revisionen att
myndighetens vagledande uppdrag varken ar tydligt beskrivet i alkohollagen eller i myndighetens instruktion.38 Detta kan enligt Riksrevisionen leda till oklara förvantningar hos kommunerna och till
gransdragningsproblem gentemot lansstyrelserna. Riksrevisionen
rekommenderar darför regeringen att tydliggöra Folkhalsomyndighetens tillsynsvagledande uppdrag. Riksrevisionen rekommenderar
aven Folkhalsomyndigheten att sakerstalla att det finns klargörande
och anvandbara vagledningar i tillracklig omfattning för den kommunala tillsynen och att etablera en effektiv ordning för att besvara
tillsynsrelaterade fragor pa ett klargörande satt inom rimlig tid.
Regeringen har i en skrivelse i mars 2019, redovisat sin bedömning
av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. 39 Regeringen instammer i huvudsak i de iakttagelser och slutsatser som
Riksrevisionen redovisat och anger att en fortsatt utveckling av tillsynsvagledningen ar viktig och nödvandig. Regeringen menar dock
att det kan finnas flera satt att astadkomma tillrackligt och kvalitativt
stöd genom nationell och regional tillsynsvagledning och att Riksrevisionens förslag darför behöver analyseras med berörda innan
regeringen kan bedöma om det finns behov av och ar motiverat att
förtydliga ansvarsfördelningen pa det vis som Riksrevisionen föreslar. Med anledning av Riksrevisionens rekommendationer till Folk-

37 Skrivelse den 18 november 2020 med dnr 705-5650-2020.
38 Riksrevisionens granskningsrapport Badda för battre tillsyn - statens vagledning av kommunal tillsyn (RiR 2018:31).
39 Skr. 2018/19:89.
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halsomyndigheten, anger regeringen att dessa behöver diskuteras
och följas upp inom ramen för dialog med myndigheten.
Det ingar inte i utredningens uppdrag att se över eller föresla andringar för den övergripande tillampningen och tillsynen av alkohollagen. Utredningen kan dock konstatera att de problem som har rapporterats i fraga om olikartad tillampning av alkohollagen, inte lar
underlattas om gardsförsaljning införs. Fran vissa hall har föreslagits
att hanteringen av tillstand och tillsyn i fraga om gardsförsaljning
i stallet för hos kommunerna bör laggas pa en myndighet pa central
niva i syfte att battre astadkomma en likartad tolkning. Detta skulle
dock franga den systematik som finns i alkohollagen enligt vilken
kommunen ansvarar för hanteringen av tillstand och tillsyn över
exempelvis serveringsstallen och provsmakningsstallen. Det kan
ocksa ifragasattas om det skulle vara en lamplig lösning för de
tillverkare som önskar bedriva gardsförsaljning. Som anförts ovan
torde det inte vara ovanligt att dessa redan har, eller avser att ansöka
om, tillstand för servering eller provsmakning. Att föreskriva om att
dessa ska vanda sig till ytterligare en myndighet som delvis kommer
att genomföra motsvarande prövning om exempelvis sökandens
lamplighet, innebar en administrativ palaga som ar svar att motivera.
Utredningen bedömer darför att det bör vara den kommun dar
försaljningsstallet ar belaget som ska pröva ansökningar om gardsförsaljningstillstand. Kommunerna bör ocksa utöva den huvudsakliga tillsynen över att bestammelserna om gardsförsaljning efterlevs.
Det ar dock uppenbart att kommunerna behöver en battre vagledning
i sin tillsyn an vad som ar fallet i dag, nagot inte minst Riksrevisionens
granskning visar. Utredningen noterar ocksa att regeringen adresserar
den fragan i propositionen om en ny ANDTS-strategi (alkohol,
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar) för
2021-2025 som lamnades till riksdagen i mars 2021.40 I förslaget till
strategi, under avsnittet Langsiktigt mal 1 - Tillgangen till alkohol,
narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel
om pengar ska minska, anför regeringen att den övervager att ge
lansstyrelserna i uppdrag att utveckla och kvalitetssakra arbetet för
att uppna en effektiv och likvardig alkohol- och tobakstillsyn samt
se över lansstyrelsernas mandat och deras möjlighet att utfarda sanktioner om en aktör har brutit mot alkohollagen. Regeringen anger
aven att den övervager att se över möjligheterna att starka Folk40 Prop. 2020/21:132.
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halsomyndighetens vagledande uppdrag enligt alkohollagen. Propositionen avslogs av riksdagen i juni 2021. I anslutning till beslutet att
avsla propositionen gav riksdagen ett tillkannagivande till regeringen
om att aterkomma med ett förslag till en reviderad och förbattrad
ANDTS-strategi. I september 2021 hade regeringen annu inte svarat
eller agerat pa tillkannagivandet. I juni 2021 gav dock regeringen
Folkhalsomyndigheten i uppdrag att ta fram en utbildning riktad mot
kommunala alkoholhandlaggare kopplad till det tolkningsstöd om
serveringsbestammelserna i alkohollagen (S 2021/05130).
Pa samma satt som galler för serveringstillstand bör kommunen
fa ta ut en avgift för tillstandsprövningen och för sin tillsyn. I enlighet med 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) kommer det vara
möjligt för en kommun att anlita en annan kommun att utföra viss
tillsyn eller tillstandshantering. Syftet med regleringen i fraga om
tillampningen av alkohollagen ar att ge framst mindre kommuner
med ett begransat antal arenden möjlighet att anlita en annan kommun för tillsynsuppgifter och mera komplicerade tillstandsutred•_41
ningar.
Statens Folkhalsoinstitut (nuvarande Folkhalsomyndigheten)
har tidigare gett ut en handbok för att underlatta för berörda tjansteman pa myndigheter och andra som arbetar med fragor som rör
alkohollagen. I handboken kommenterades paragrafer i alkohollagen, rattsfall, föreskrifter och allmanna rad. Sedan alkohollagen
(1994:1738) upphavdes och den nya alkohollagen (2010:1622) infördes, har ingen ny handbok getts ut. Folkhalsomyndigheten har dock
informerat utredningen om att det pagar ett arbete pa myndigheten
för att ta fram en uppdaterad version av handboken.42
Det ar ocksa vanligt att myndigheter utfardar s.k. allmanna rad.
Allmanna rad ar regler som skiljer sig fran föreskrifter genom att de
inte ar bindande för vare sig myndigheter eller enskilda. I 1 § författningssamlingsförordningen definieras allmanna rad som sddana
generella rekommendationer om tillampningen av en författning som
anger hur ndgon kan eller bör handla i ett visst hanseende. Genom allmanna rad har exempelvis Konsumentverket utfardat vagledning avseende bestammelsen om mattfull marknadsföring i 7 kap. 1 §.43
41 Prop. 2017/18:151, s. 50 och 51.
42 Manus har varit ute pa extern remiss och Folkhalsomyndigheten hanterar vid tiden för detta
betankandes tryck inkomna synpunkter. Planerad publicering ar efter arsskiftet.
43 Konsumentverkets allmanna rad (KOVFS 2016:1) om marknadsföring av alkoholdryck till
konsumenter.
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Det behövs inget sarskilt bemyndigande för att en myndighet ska
fa besluta allmanna rad pa sitt omrade (prop. 1983/84:119 s. 24).
I Ds. 1998:43, Handbok för myndigheternas föreskrifter, anges att
till
kategorin allmanna rad hör regler som rekommenderar hur en person
lampligen kan förfara i vissa situationer men dar det anda star den enskilde fritt att valja en annan vag för att na det önskade resultatet. Som
allmanna rad raknas numera ocksa sadana regler som skall framja en enhetlig tillampning av en viss författning eller som skall bidra till utveckling i en viss riktning av praxis men som inte formellt binder den som
raden ar riktade till.

Som redan har papekats kommer kommunerna att behöva vagledning i sin tillampning av bestammelserna om gardsförsaljning, precis
som nar det galler andra bestammelser i alkohollagen. Utredningen
bedömer att Folkhalsomyndighetens tillsynsvagledande uppdrag
kommer att vara av central betydelse för att sakerstalla en likartad
tolkning i hela landet. Avseende kraven om hantverksmassighet och
de kunskapshöjande arrangemang som gardsförsaljning ska fa ske i
samband med, föreslas Folkhalsomyndigheten ges bemyndigande
att utfarda mer detaljerade föreskrifter. Áven i övriga delar kommer
dock myndigheten att ha en viktig tillsynsvagledande roll, vilket bl.a.
innebar radgivning och stöd vad galler tillampningen av de nya bestammelserna samt uppföljning av kommunernas och lansstyrelsernas arbete i syfte att framja en likvardig tillampning i hela landet. Vid
behov bör Folkhalsomyndigheten utfarda vagledning i form av exempelvis handböcker eller allmanna rad avseende tillampningen av
reglerna om gardsförsaljning.
Pa samma satt som för serveringstillstand och detaljhandel med
folköl, bör Polismyndigheten ha ett tillsynsansvar vid sidan om
kommunen. Utredningen bedömer vidare att kommunen i samband
med prövningen av gardsförsaljningstillstand, i likhet med vad som
galler vid ansökan om stadigvarande serveringstillstand, har behov av
att inhamta yttrande fran Polismyndigheten. Utredningen föreslar
att kommunen vid prövning av gardsförsaljningstillstand bl.a. ska ta
hansyn till platsens lamplighet (se avsnitt 10.8.1). Polisen kan i sadana fall ha relevant information som kommunen inte kan fa del av
pa annat satt. Det bör darför anges i lagen att en ansökan om gardsförsaljningstillstand inte ska kunna bifallas utan att Polismyndighetens yttrande har inhamtats. Eftersom den som ansöker om gards-
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försaljningstillstánd i mánga fall redan torde ha beviljats serveringseller provsmakningstillstánd och ett remissförfarande dármed redan
har genomförts med avseende pá den aktuella tillverkaren och tillverkningsstállet, bör den tillkommande administration som det nya
remissförfarandet medför för Polismyndigheten vara begránsad.

10.7.3

Paföljder vid misskötsel

Förslag: Reglerna i alkohollagen om erinran, varning och áterkallelse vid misskötsel ska gálla ocksá för gárdsförsáljning.
I alkohollagen finns bestámmelser som anger att den som missköter
sitt serveringstillstánd kan meddelas en erinran, varning eller áterkallelse av tillstándet (9 kap. 17 och 18 §§). En erinran eller i allvarligare fall eller vid upprepade förseelser, en varning, kan meddelas
om tillstándshavaren inte uppfyller de krav som gállde vid tillstándets meddelande eller om denne inte följer villkor som gáller för servering enligt lagen eller de villkor eller föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen. Ett tillstánd ska áterkallas om det inte lángre utnyttjas, om det med tillstándshavarens vetskap har förekommit
brottslig verksamhet pá serveringsstállet utan att denne har ingripit
eller om tillstándshavaren har brutit mot alkohollagen eller vad som
i övrigt gállt för tillstándet pá ett sádant sátt att varning inte ár en
tillrácklig ingripande átgárd. Tillstándet kan ocksá áterkallas om en
eller flera varningar har utdelats utan att de förhállanden som föranlett varningen har átgárdats.
Pá samma sátt som vid servering av alkoholdrycker, bör kommunen kunna ingripa om ett gárdsförsáljningstillstánd skulle misskötas.
Dárvid bör samma sanktionssystem gálla som vid servering.
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Förutsattningar och giltighetstid
för gárdsförsaljningstillstánd

10.8.1

Förutsattningar för tillstánd
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Förslag: Gárdsförsaljningstillstánd fár bara meddelas den som visar att han eller hon ár lámplig att utöva verksamheten med hánsyn till sina personliga och ekonomiska förhállanden samt omstándigheterna i övrigt och att verksamheten kommer att drivas i
enlighet med de krav som stálls upp i alkohollagen.
Sökanden ska genom att avlágga ett prov ocksá visa att han
eller hon har de kunskaper om lagen och anslutande föreskrifter
som krávs för att pá ett författningsenligt sátt bedriva gárdsförsáljning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestámmer ska fá meddela föreskrifter om sádana kunskapsprov och om
undantag frán skyldigheten att avlágga ett kunskapsprov.
Om gárdsförsáljning pá grund av försáljningsstállets belágenhet, studiebesökets eller förelásningens utformning eller av andra
skál kan befaras medföra olágenheter i frága om ordning och nykterhet eller sárskild risk för mánniskors hálsa, ska tillstánd till
gárdsförsáljning kunna vágras áven om övriga krav ár uppfyllda.
Den som har fátt tillstánd ska anmála till kommunen nár verksamheten pábörjas eller avslutas samt om verksamheten förándras i sin omfattning eller i nágot annat hánseende som har betydelse för tillsynen.
För tillstánd till gárdsförsáljning bör gálla samma krav som för serveringstillstánd enligt 8 kap. 12 § alkohollagen. Det innebár att tillverkaren ska visa att han eller hon ár lámplig att utöva verksamheten
och att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de krav
som stálls upp i lagen. Vidare bör sökanden genom att avlágga prov
visa att han eller hon har den kunskap om lag och föreskrifter som
behövs för att pá ett författningsenligt sátt bedriva verksamheten.
I likhet med vad som gáller för serveringstillstánd bör Folkhálsomyndigheten ges bemyndigande att meddela nármare föreskrifter om
kunskapsprov och om undantag frán att avlágga sádant prov. Avseende serveringstillstánd har Folkhálsomyndigheten meddelat föreskrifter om undantag frán kravet pá kunskapsprov för bl.a. den som
ansöker om ett serveringstillstánd och som tidigare har genomfört
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ett godkant prov och har ett tillstand som minst motsvarar den
aktuella ansökan.44
I enlighet med vad som galler för serveringstillstand bör tillstand
kunna vagras aven om övriga krav ar uppfyllda, om försaljningsstallets belagenhet, studiebesökets eller förelasningens utformning eller
andra skal gör att man kan befara olagenheter i fraga om ordning och
nykterhet eller sarskild risk för manniskors halsa.45 Exempel pa fall
dar man skulle kunna tanka sig att tillstand vagras ar att det tilltankta
besöksarrangemanget ar utformad pa ett fran alkoholpolitiskt
olampligt satt, t.ex. genom att tjansten sarskilt kan locka ungdomar.
Ett annat exempel kan vara att det utrymme dar försaljningen av
alkoholdrycker ar avsedd att aga rum inte ar utformat pa ett betryggande satt.
I likhet med vad som galler för servering bör den som har gardsförsaljningstillstand vara skyldig att anmala hos kommunen nar han
eller hon avser att pabörja verksamheten, liksom om avbrott görs
eller verksamheten laggs ned. Vidare bör anmalan göras om verksamheten förandras i sin omfattning eller i nagot annat hanseende som
har betydelse för tillsynen.

10.8.2

Tillstandets giltighetstid

Förslag: Ett gardsförsaljningstillstand ska avse viss tid och far
som langst ges till den 1 juli 2029.
Enligt 8 kap. 2 § andra stycket alkohollagen galler ett stadigvarande
serveringstillstand tills vidare. Kommunen kan dock om det finns
sarskilda skal, begransa tillstandets giltighet till viss tid.
Utredningen föreslar i kapitel 11 att gardsförsaljningsreformen i
ett första skede ska införas temporart i sex ar. Inför upphavandet ska
reformen utvarderas och om inte barande skal talar för annat bör
lagstiftningen efter utvarderingen förlangas eller göras permanent.
Utvarderingen ska bl.a. ta sikte pa fragan om gardsförsaljningens
omfattning ryms inom de EU-rattsligt godtagbara ramarna och
eventuella effekter för folkhalsan. Om det i lagen anges att ett gards44 Folkhalsomyndighetens föreskrifter och allmanna rad om kunskapsprov för serverings- och
provsmakningstillstand. Senaste lydelse FoHMFS 2014:7.
45 Jfr 8 kap. 17 § alkohollagen.
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försaljningstillstánd fár ges som lángst till och med datumet för
lagens upphávande, blir förutsáttningarna tydliga báde för den tillstándsgivande kommunen och för tillstándshavaren. Exempel pá
situationer dá kortare tid án sex ár kan komma i frága kan vara om
sökandens situation inte kan överblickas för framtiden eller att verksamheten stár inför förándringar. Det bör givetvis vara möjligt för
tillstándshavaren att erhálla nytt tillstánd efter tillstándstidens slut,
under förutsáttning att lagen fortfarande ár i kraft och de krav som
stálls i lagen och anslutande föreskrifter ár uppfyllda.

10.9

Försaljningsstalle m.m.

I likhet med vad som gáller för servering av alkoholdrycker bedömer
utredningen att gárdsförsáljning bör omgárdas av alkoholpolitiskt
motiverade regler som gáller lokaler, personal, m.m. Nár det gáller
servering finns regler av aktuellt slag i 8 kap. alkohollagen. Áven om
gárdsförsáljning och servering i flera avseende skiljer sig át, finns det
enligt utredningen skál att áven vid gárdsförsáljning stálla vissa krav
pá bl.a. försáljningsstállet. Risken för ordningsstörningar och onykterhet fár betraktas som vásentligt mycket större vid servering án vid
gárdsförsáljning, eftersom gárdsförsáljning inte innefattar förtáring
av alkoholdrycker pá stállet. Risken för sádana störningar vid gárdsförsáljning fár anses vara i det nármaste obefintlig, under förutsáttning att det finns en grundlággande ordning för hur en sádan försáljning ska ordnas. Vid bedömningen av vilken grundlággande ordning
som bör gálla för gárdsförsáljning bör reglerna i 8 kap. alkohollagen
om servering av alkoholdrycker utgöra en förebild.

10.9.1

Krav pa försaljningsstalle

Förslag: Gárdsförsáljningstillstánd ska omfatta ett visst avgránsat utrymme för försáljning av alkoholdrycker. Utrymmet ska
disponeras av tillstándshavaren. Tillstánd ska inte fá meddelas för
flera tillverkare att utnyttja ett gemensamt utrymme.
Vid gárdsförsáljning bör pá samma sátt som för serveringstillstánd
gálla vissa krav pá det utrymme dár försáljningen av alkoholdrycker
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ska ske. I den skatterattsliga lagstiftningen stalls vissa krav för att en
lokal ska godkannas som skatteupplag, dvs. en lokal dar de tillverkade dryckerna ska förvaras innan de saljs och da skattskyldighet intrader. Eftersom en tillverkare eller vinodlare som bedriver gardsförsaljning ska vara godkand som upplagshavare enligt LAS, kommer
dessa krav automatiskt att galla den lokal dar alkoholdryckerna förvaras innan de saljs.
Försaljningsutrymmet bör vara sarskilt avgransat, pa samma satt
som galler för serveringstillstand enligt 8 kap. 14 § alkohollagen. Utrymmet bör likasa disponeras av tillverkaren. Det betyder att denne
ska ha ett hyresavtal eller pa annat satt visa att han eller hon har nyttjanderatt till försaljningsstallet. Det ligger i sakens natur att en sadan
nyttjanderatt eller dispositionsratt inte kan avse ett enstaka tillfalle.
I likhet med vad som galler för servering av alkoholdrycker och
detaljhandel med folköl fran ett tillverkningsstalle, bör det inte vara
ett krav att försaljningsutrymmet ar inomhus.46
Utredningen har övervagt om det bör vara tillatet att bedriva
gardsförsaljning fran ett stalle dar alkoholdrycker serveras, dvs. ett
serveringsstalle. Man kan exempelvis fraga sig om tillsynen skulle
försvaras om olika typer av försaljning, som i vissa delar ska följa
olika regelverk, bedrivs pa samma plats. Det kommer dock att vara
verksamhetsutövarens ansvar att visa för kontrollerande myndigheter att de regler som galler för försaljningen efterlevs. Förutsatt
att den som bedriver gardsförsaljning vid sidan av en serveringsverksamhet kan visa att reglerna som galler för respektive verksamhet
efterlevs, förefaller det svart att se skal för att servering och gardsförsaljning inte ska fa bedrivas pa samma utrymme. Utredningen föreslar darför att det ska vara möjligt att bedriva gardsförsaljning fran
ett utrymme som ocksa omfattas av ett serveringstillstand.
I 8 kap. 23 § alkohollagen finns en bestammelse som innebar att
ett serveringsstalle inte far lata gasterna ta med sig spritdrycker, vin,
starköl eller andra jasta alkoholdrycker som har serverats fran serveringsstallet. Med servering avses i alkohollagen försaljning till konsument för intag pd stallet.47 Syftet med gardsförsaljning ar givetvis
att dryckerna ska medföras fran försaljningsstallet. Bestammelsen i
8 kap. 23 § kommer darför inte att hindra gardsförsaljning av alkoholdrycker fran ett serveringsstalle, under förutsattning att dryck46 Jfr 8 kap. 14 § och 5 kap. 5 § andra stycket alkohollagen.
47 1 kap. 11 § andra stycket alkohollagen.
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erna tas med darifran. Nagot undantag fran namnda regel behöver
darmed inte införas.
I 8 kap. 24 § tredje stycket alkohollagen finns det s.k. förvaringsförbudet. Förvaringsförbudet innebar att alkoholdrycker som inte
far serveras pa ett serveringsstalle, inte heller far förvaras dar. Det
innebar att det exempelvis ar förbjudet för gaster att ta med egna
alkoholdrycker till ett serveringsstalle med syfte att inta dessa pa
stallet. Övertradelser av förvaringsförbudet ar straffsanktionerade
enligt 11 kap. 9 § andra stycket 1. Enligt tredje stycket samma paragraf ska dock inte dömas till ansvar om det av omstandigheterna
framgar att drycken var avsedd för annat an intag pa platsen. Fragan
ar da vad som galler för drycker som har salts genom gardsförsaljning och som darefter förvaras pa stallet under det fortsatta besöket.
Det ar sannolikt att manga som kommer att bedriva gardsförsaljning
ocksa erbjuder servering av nagot slag. Undantaget i 11 kap. 9 §
tredje stycket torde innebara att gardsförsald alkoholdryck som förvaras pa sa satt att det ar tydligt att syftet inte ar att inta drycken pa
platsen, inte bör kunna föranleda straffansvar. Det bör exempelvis
vara fallet om dryckerna förvaras hos en garderobiar.48 Fran förvaringsförbudet i 8 kap. 24 § tredje stycket finns dock inte motsvarande undantag som det i 11 kap. 9 § tredje stycket. Ett i princip
likalydande undantag som det i 11 kap. 9 § tredje stycket togs bort
fran förbudsbestammelsen i samband med att förvaringsförbudet
straffsanktionerades.49 Det kan tolkas som att varje övertradelse av
förvaringsförbudet, dvs. oavsett om dryckerna som förvaras ar avsedda att intas pa stallet eller inte, skulle riskera att föranleda en administrativ atgard fran tillsynsmyndigheten mot den som bedriver
verksamheten. Av förarbetena framgar dock inte att det fanns en avsikt i samband med straffsanktioneringen att förandra möjligheterna
att ingripa vid sadan förvaring som tidigare varit tillaten. Kammarratten i Göteborg har i ett mal fran 2014 uttalat att det enligt domstolen finns
mycket som talar för att sadan förvaring som tidigare varit tillaten enligt
[alkohollagen] inte heller med nu gallande regler ska medföra nagra sanktioner för den tillstandshavare som bryter mot förvaringsförbudet.50

48 Jfr prop. 1994/95:89, s. 99.
49 Prop. 2004/05:126.
50 Kammarratten i Göteborgs dom fran den 14 november 2014 i mal nr 1724-12.
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I det aktuella malet fann domstolen dock att omstandigheterna var
sadana att det som intraffat lag klart utanför vad som tidigare var
tillatet. Utredningen kanner inte till nagot annat mal dar fragan varit
föremal för prövning. Utredningen kan konstatera att det darmed
finns en otydlighet avseende hur förvaringsförbudet i 8 kap. 24 §
tredje stycket ska tolkas nar det ar fraga om drycker som förvaras
uppenbart i syfta att ta med sig dessa fran serveringsstallet. Hittillsvarande praxis talar dock för att sadan förvaring inte kan föranleda atgarder mot tillstandshavaren. Klart ar dock att förvaringsförbudet givetvis inte hindrar försaljning i fall dar dryckerna darefter
inte förvaras pa försaljningsplatsen.
Eftersom tillstandet till gardsförsaljning ska omfatta ocksa utrymmet för försaljningen, kommer utrymmets lamplighet för andamalet att bedömas i samband med tillstandsprövningen.
Till skillnad fran vad som galler för serveringstillstand bör det
inte vara tillatet för flera tillverkare av alkoholdrycker att utnyttja ett
gemensamt utrymme för gardsförsaljning. Gardsförsaljning ska vara
en möjlighet för enskilda tillverkare av alkoholdrycker att i samband
med ett studiebesök eller en förelasning med anknytning till de aktuella dryckerna kunna salja en mindre mangd av dessa som en souvenir fran besöket. Det naturliga ar da att det utrymme dar försaljningen ager rum ligger i anslutning till det upplevelsearrangemang
som erbjuds. Att tillsammans med andra ordna butiker med ett mera
varierat utbud skulle vara olampligt fran alkoholpolitiska utgangspunkter.

10.9.2

Personal

Förslag: Tillstandshavaren ska utse en (eller flera) försaljningsansvarig(a) person(er), som ska anmalas till kommunen i samband med ansökan om gardsförsaljningstillstand. Den som har
utsetts som försaljningsansvarig ska ha fyllt 20 ar och vara lamplig
för uppgiften.

Att gardsförsaljning sker pa ett ansvarsfullt satt ar en förutsattning
för att tillstand ska kunna ges och behallas. Av det föregaende framgar att den som söker tillstand till gardsförsaljning ska visa att denne
ar lamplig för uppgiften i olika avseenden och att verksamheten

171

Gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker

SOU 2021:95

kommer att bedrivas pa ett satt som stammer överens med alkohollagen och anslutande författningar. Vid gardsförsaljning maste man
se till att den gar ratt till, vilket innebar t.ex. att försaljning inte far
ske till minderariga eller nagon som ar paverkad av alkohol eller
andra berusningsmedel.
Pa samma satt som galler för den som har serveringstillstand bör
den som har gardsförsaljningstillstand eller nagon av denne utsedd
försaljningsansvarig person ha tillsyn över gardsförsaljningen och
vara narvarande under hela den tid da försaljningen ager rum.
För den försaljningsansvarige bör i likhet med en serveringsansvarig galla att denne ska ha fyllt 20 ar och vara lamplig för uppgiften med hansyn till sina personliga egenskaper och omstandigheterna i övrigt. Det bör ocksa kravas att den eller de personer som
ar försaljningsansvariga anmals till kommunen som har tillsyn över
verksamheten.
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Ikrafttradande och frágan
om tidsbegransad lagstiftning

Förslag: De föreslagna reglerna om gardsförsaljning ska föras in
i alkohollagen (2010:1622) och tidigast trada i kraft den 1 juli
2023.
Reglerna ska galla i sex ar fran ikrafttradandet, dvs. till den
1 juli 2029.
Bedömning: Regeringen bör i god tid innan reglernas upphavande lata utvardera reformen. Om inte utvarderingen talar för
annat bör regleringen darefter förlangas i ytterligare en period
eller göras permanent.
Folkhalsomyndigheten bör meddela föreskrifter om skyldighet för tillstandshavare att lamna de uppgifter som ar nödvandiga
för att myndigheten ska kunna föra statistik över gardsförsaljningsverksamheten.
De föreslagna reglerna om gardsförsaljning bör föras in i alkohollagen. Utredningen har bedömt att reglerna pa förslagsstadiet bör
anmalas till Europeiska kommissionen enligt anmalningsdirektivet
och tjanstedirektivet (avsnitt 12.2.9). Efter en sadan anmalan intrader en tre manader lang frysningstid da reglerna inte far antas. Om
kommissionen eller nagot annat EU-land inkommer med ett detaljerat utlatande, förlangs frysningstiden med ytterligare tre manader.
Med beaktande av dessa anmalningsförfaranden och sedvanlig
remissbehandling, bedöms de föreslagna reglerna tidigast kunna
trada i kraft den 1 juli 2023.
Reglerna om gardsförsaljning innebar pa principiell niva en betydande förandring i svensk alkoholpolitik eftersom privata intressen
slapps in i detaljledet. Utredningens konsekvensutredning visar att
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gardsförsaljningens andel av den totala alkoholkonsumtionen vantas
bli ytterst begransad. Det gar dock inte att med sakerhet förutse
konsekvenserna av en reform som den som har föreslas. Utredningen föreslar exempelvis inget reglerat tak för antalet gardsförsaljningstillstand som far meddelas eller begransningar av hur mycket
som en gardsförsaljare totalt far salja genom gardsförsaljning. Som
angetts bedömer utredningen att en förutsattning för reformens
EU-rattsförenlighet ar att gardsförsaljningens omfattning ar mycket
begransad och att den inte medför nagra negativa folkhalsokonsekvenser, exempelvis till följd av en markbar ökning av alkoholkonsumtionen. Det finns mot den bakgrunden skal att ga fram med
viss försiktighet.
En försiktighetsatgard kan vara att i ett första steg införa en tidsbegransad lagstiftning som utvarderas innan beslut tas om den ska
göras permanent. Sadana försökslagstiftningar har tidigare förekommit inom svensk alkoholpolitik. Exempelvis föranleddes Systembolagets införande av lördagsöppet och möjlighet till hemleveranser
av tidsbegransade försöksregleringar. Efter viss tid utvarderades försöken innan beslut togs i riksdagen om att göra andringarna permanenta. Mot en tillfallig reglering talar naringsidkarnas behov av
langsiktiga spelregler. Generellt ar det viktigt att företag ges en
tydlig bild av vilka regler som kommer att galla över tid för att de ska
vaga göra investeringar och langsiktigt satsa pa sin verksamhet. Det
ar inte osannolikt att en tidsbegransad reglering i nagon man kommer att hamma investeringsviljan i branschen och kanske aven
begransa antalet aktörer som valjer att ansluta sig till gardsförsaljningssystemet. Utredningen har dock konstaterat att utvecklingen
kommer att behöva följas noga om gardsförsaljning införs, inte
minst av EU-rattsliga skal. Om gardsförsaljningen utvecklas pa ett
vasentligt mer expansivt satt an vad utredningen förutspatt och alltsa
inte kan betraktas som begransad, eller om negativa folkhalsokonsekvenser kan konstateras, bör regleringen justeras eller i yttersta fall
upphavas. Áven med en permanent lagstiftning kommer darför en
viss osakerhet att föreligga för tillstandshavarna nar det galler reglernas bestandighet. I ljuset av det kan en tillfallig reglering följd av
utvardering med presumtion om förlangning om inte utvarderingen
talar för annat, ge den mest rattvisande signalen pa sikt gentemot
naringslivet. Utredningen anser darför att framför allt försiktighets-
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skal talar för att införa en tidsbegransad lagstiftning som ett första
steg.
Viss tid maste passera innan gardsförsaljningens effekter pa ett
rattvisande satt kan utvarderas. Enligt utredningen ar det rimligt att
utvarderingen görs fem ar efter ikrafttradandet. Den utvarderingen
ska sedan ligga till grund för beslut om regleringen bör förlangas,
göras permanent, andras eller slopas. Regleringen bör darför galla i
atminstone sex ar. För tillstandshavarnas del bör en sexarig försöksreglering ocksa utgöra en acceptabel ambitionsniva, dvs. att förutsattningarna och spelreglerna ar tydliga för de kommande sex aren nar
gardsförsaljningsverksamheten inleds. Utredningen bedömer darför
att regleringen i ett första steg bör galla i sex ar fran ikrafttradandet,
dvs. till den 1 juli 2029 om lagen trader i kraft den 1 juli 2023.
Den utvardering som utredningen föreslar ska genomföras bör
exempelvis belysa gardsförsaljningens faktiska omfattning, dess
effekter för besöksnaring och eventuella paverkan pa folkhalsan. För
att möjliggöra en kontinuerlig uppföljning av gardsförsaljningen bör
tillstandshavarna vara skyldiga att lamna uppgifter om verksamheten
till Folkhalsomyndigheten. Med stöd i bemyndigandena i 9 kap. 14 §
alkohollagen och 4 a § 2 alkoholförordningen, bör Folkhalsomyndigheten utfarda föreskrifter om en sadan uppgiftsskyldighet.
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12.1

Sammanfattning

Utredningens förslag innebar att smaskaliga och oberoende tillverkare
av hantverksmassigt tillverkade alkoholdrycker ges möjlighet att salja
begransade mangder alkoholdrycker till besökare som genomgatt ett
studiebesök eller tagit del av en förelasning pa tillverkningsstallet. För
att berakna konsekvenserna av förslaget utgar Swecos1 och utredningens berakningar fran arsskiftet 2019/2020 da det fanns 54 vintillverkare, 79 destillerier, 557 ölbryggerier och 59 cidertillverkare.
Framför allt antalet bryggerier borde har vara överskattat. Sveriges
bryggerier har exempelvis framfört att omkring 150 svenska bryggerier ar s.k. spökbryggerier, dvs. företag som tillverkar sitt öl i nagon
annans bryggeri, vilket gör att de inte kommer ges möjlighet att
bedriva gardsförsaljning enligt utredningens förslag. Utredningen har
dock valt att utga ifran högt skattade varden för att inte riskera att
underskatta effekterna som förslaget kan fa pa folkhalsan.
Med antaganden om att tillvaxten i branschen fortsatter som den
har gjort de senaste aren, och utifran det intresse som dryckestillverkarna visat för gardsförsaljning, uppskattar utredningens att
53 vintillverkare, 93 destillerier, 625 ölbryggerier samt 80 cidertillverkare kommer att bedriva gardsförsaljning ar 2025.
Förutsatt att antalet besökare pa tillverkningsstallen ökar med
50 procent till följd av gardsförsaljning och att varje besökare köper
75 procent av den tillatna kvantiteten, uppskattas den totala mangden ren alkohol som kommer att saljas genom gardsförsaljning
ar 2025 att motsvara cirka 0,51 procent av Systembolagets totala försaljning ar 2020. Den totala försaljningen via gardsförsaljning beraknas samma ar att uppga till knappt 250 000 liter ren alkohol, vilket
1 Utredningen har uppdragit at Sweco att utföra dels en branschanalys, dels en skattning av
folkhalsokonsekvenser. Swecos rapporter finns bilagda till betankandet.
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utgör 0,029 liter ren alkohol per invanare över 15 ar och 0,34 procent
av den totala konsumtionsmangden. Med ett antagande om att 1530 procent av köpen kommer att ersatta köp som annars hade gjorts
pa exempelvis Systembolaget, medför det en ökning av alkoholrelaterade dödsfall och sjukhusvistelser per ar med 0,22-0,27 procent.
Det ar en ökning som svarligen skulle ga att urskilja fran den arliga
variationen, och torde darmed sakna en markbar effekt pa skadeverkningarna till följd av alkohol.
Med samma antaganden som ovan uppskattas samhallets kostnader för förtida dödsfall och minskning av livskvalitet, vard och behandling, produktionsbortfall och brottslighet till följd av ökad alkoholkonsumtion, att öka med 235-287 miljoner kronor ar 2025. Detta
inkluderar konsekvenser för alla delar av samhallet - det offentliga,
naringslivet samt hushallen.
De totala skatteintakterna fran gardsförsaljning, upplevelsetjanster samt spridningseffekter till följd av gardsförsaljning, beraknas
uppga till 137-148 miljoner kronor ar 2025.
Totalt beraknas det skapas drygt 1 300 nya arbeten till följd av
gardsförsaljning. Gardsförsaljning enligt utredningens förslag skulle
darmed medföra en ökning av antal arbetstillfallen i dryckesbranschen med 17-19 procent.
Förslagen innebar att kommunerna far utökade uppgifter i fraga
om tillstandshantering och tillsyn. Dessa uppgifter ska dock fullt ut
finansieras genom avgifter som betalas av den som avser att bedriva
gardsförsaljning.
Genomförandet av utredningens förslag innebar ett behov av
ökade resurser för Folkhalsomyndigheten, sarskilt i samband med
att reformen införs da myndigheten bl.a. behöver ta fram nya föreskrifter, nya kunskapsprov och tillsynsvagledningar. Utredningen
bedömer att det innebar en engangskostnad för myndigheten som
uppgar till drygt 3,7 miljoner kronor, samt löpande kostnader om
270 000 kronor arligen.
Systembolaget har patalat att de bedömer att gardsförsaljning
kommer medföra en minskad efterfragan och köp av fran deras
sortiment för lokalt och smaskaligt (TSLS) och att de darmed kan
behöva se över hur sortimentet ska hanteras och om det finns en
tillracklig kundefterfragan för att det ska finnas kvar framöver. Detta
ar dock en bedömning avseende utvecklingen som inte delas av
branschrepresentanter som utredningen har haft kontakt med. Utred-
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ningen bedömer att ett minst lika troligt scenario, givet de begransningar som föreslas för försaljningen, ar att gardsförsaljning snarare
leder till en ökad efterfragan av lokalt och smaskaligt pa Systembolaget.
Utredningen skattar att omsattningen för dryckestillverkarna och
kringliggande verksamheter ökar med totalt 899 miljoner kronor. För
dryckestillverkarna som bedriver gardsförsaljning innebar förslaget en
genomsnittlig ökning av omsattningen med knappt 840 000 kronor
arligen. För dryckestillverkarna skulle detta tillskott kunna innebara
betydande skillnader, i en bransch dar 57 procent av tillverkarna bedömer lönsamheten som ganska dalig eller som mycket dalig2. Gardsförsaljning bedöms ocksa medföra att exponeringen av lokalt producerade drycker ökar i nagon man bade nationellt och internationellt,
vilket kan medföra positiva effekter pa efterfragan och pa svensk
dryckesbransch i stort.
Gardsförsaljning kan bidra med positiva spridningseffekter,
exempelvis i form av att besökarna aven besöker restauranger, lokala
livsmedelsproducenter eller bor pa hotell i narheten. Utredningen
skattar att gardsförsaljning kan medföra ökad omsattning för kringliggande verksamheter pa drygt 180 miljoner kronor arligen. Det ar
inte osannolikt att möjligheten att bedriva gardsförsaljning kommer
att vara som störst bland dryckestillverkare pa landsbygden. Gardsförsaljning skulle darmed bidra till regeringens satsning för en
levande och vaxande landsbygd dar man ska kunna leva, bo och
arbeta i alla delar av landet.

12.2

Konsekvenser av utredningens förslag

Utredningens förslag innebar att smaskaliga och oberoende producenter av hantverksmassigt tillverkade alkoholdrycker ges möjlighet
att salja begransade mangder alkoholdrycker till besökare som genomgatt ett studiebesök eller tagit del av en förelasning pa tillverkningsstallet. Utredningen uppskattar konsekvenserna av förslaget i det följande. Utredningen konsekvensanalys bygger bl.a. pa en branschanalys
och folkhalsoskattningar som Sweco har utfört pa uppdrag av utredningen. Dessa aterfinns i bilagorna 3 och 4 till betankandet.

2 LRF Dryckesbranschrapporten 2021.
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12.2.1

Förslagets omfattning

Enligt Dryckesbranschrapporten 2021 fanns det sammantaget
749 dryckestillverkare i Sverige vid arsskiftet 2019/20203. Sweco
bedömer att dessa siffror ar de mest tillförlitliga i jamförelse med
SCB:s företagsregister dar antalet dryckestillverkare ar betydligt
lagre. Dryckesbranschen har de senaste aren vuxit och förvantas
fortsatta vaxa, aven om den uppvisat viss avmattning aven innan
spridningen av covid-19.4 Sweco bedömer trots avmattningen att det
ar rimligt att anta att branschen fortsatter vaxa i samma takt de
kommande fem aren till följd av ökad efterfragan pa narproducerat
och smaskaligt tillsammans med att regeringen gör satsningar pa
landsbygden och för en ökad livsmedelsproduktion, framför allt
smaskalig5. Utredningen delar bedömningen att det ar rimligt att
rakna med en liknande tillvaxttakt, aven om detta sannolikt ar en hög
skattning. Av försiktighetsskal ar det relevant i folkhalsoanalysen att
inte rakna lagt för att inte riskera att underskatta effekterna pa folkhalsan som gardsförsaljning skulle medföra. Sweco anvander data till
och med maj 2020 för att undvika de eventuella effekter som covid-19
kan ha haft pa branschen och som skulle kunna snedvrida resultatet.
Enligt Swecos antagande medför detta en utveckling dar antalet
vintillverkare arligen ökar med 4 procent, destillerier med 8 procent,
bryggerier med 7 procent och cidertillverkare med 11 procent. Se
tabell 12.1 nedan.

3 Egentligen ar det 729 tillverkare men 20 av dessa tillverkar flera sorters dryck, varför Sweco
valjer att rakna dess som tva olika producenter för att fanga in ratt mangd av alla olika
dryckesslag.
4 Sveriges bryggerier bekraftar en viss avmattning i startade bryggerier, fran en topp 2016 och
2017 nar över 60 nya bryggerier startades. Darefter har tillvaxten avtagit och sedan 2017 har
antalet nystartade bryggerier succesivt minskat.
5 Budgetpropositionen 2021 (prop. 2020/21:1), UO23 areella naringar, landsbygd och livsmedel.
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Tabell 12.1

Vintillverkare
Destillerier
Ölbryggerier
Cidertillverkare
Totalt

Konsekvensanalys

Uppskattning av utvecklingen av antalet dryckestillverkare
2020-2025

2020
54
79
557
59
749

2021
56
85
596
65
803

2022
58
92
638
73
861

2023
61
100
682
81
923

2024
63
107
730
90
990

2025
66
116
781
99
1062

Kalla: Sweco och LRF:S dryckesundersökning augusti 2021.

I LRF:s dryckesundersökning 20206 dar dryckestillverkare tillfragades om de avsag att bedriva gardsförsaljning om det tillats, svarade
84 procent att de skulle göra det. Sweco bedömer darför, med tanke
pa att tillverkarna vid svarstillfallet inte var medvetna om vilka
restriktioner som gardsförsaljning skulle associeras med, att cirka
80 procent skulle vara intresserade av att bedriva gardsförsaljning.
Det resulterar i 851 tillverkare som bedriver gardsförsaljning ar 2025.
Utredningen har föreslagit ett smaskalighetskrav som utesluter
de 3-10 procent7 största tillverkarna fran möjligheten att bedriva
gardsförsaljning, vilket inte ingick i Swecos analys och darför inte ar
bortdraget i tabellen ovan. Utöver detta menar Sveriges bryggerier
att det finns ett relativt stort antal spökbryggerier, dvs. företag som
inte har eget bryggeri utan tillverkar sina produkter i nagon annans
bryggeri, vilket gör att de inte kommer ges möjlighet att bedriva
gardsförsaljning. Sveriges bryggerier skattar antalet bryggerier till
cirka 450 om man utesluter spökbryggerierna. Bade smaskalighetskravet och förekomsten av spökbryggerier medför att antalet gardsförsaljningsstallen till viss del överskattas. Framst galler det antal
bryggerier, dar mer an halften ar belagna i tatorter. Utredningen
valjer dock att utga ifran detta höga varde för att inte riskera att
underskatta effekterna pa folkhalsan.
För att kunna bedöma antalet potentiella köpare utgar Sweco
ifran LRF:s dryckesundersökning 20218, dar 80 av 106 svarande
dryckestillverkare uppgav att de hade besöksverksamhet. De sva6 LRF Mat och Drycks undersökning 2020 av dryckesproducenter och gardsförsaljning, tillsammans med IPSOS.
7 För respektive kategori: ölbryggerier de 3,9 procent största, cider (övriga jasta under 7 procent) de 7,1 procent största, vinproducenter de 3,1 procent största, destillerier de 10,7 procent
största.
8 Data fran Dryckesbranschrapporten 2021 som utredningen fatt ta del av.
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rande uppgav hur manga besökare de har per ar samt hur stor andel
av dessa som ar utlandska besökare. I genomsnitt uppskattade
tillverkarna antalet besökare ar 2019 till 2 917 (varav 2 546 svenskar)
hos vintillverkarna, 1 226 (1 088) hos destillerierna, 1 114 (1008) hos
bryggerierna och 3 330 (2 950) hos cidertillverkarna.
Dessa siffror antar Sweco aven galler för ar 2020 och utgör grunden för berakningarna. Utlandska besökare raknas bort i folkhalsoanalysen eftersom de utlandska besökarnas konsumtion inte förvantas paverka den svenska folkhalsan. Pa fragan om hur manga fler
besökare som tillverkarna uppskattar skulle besöka deras verksamhet till följd av gardsförsaljning, uppvisade svaren stor variation men
en tredjedel uppskattade att de skulle fa 1-50 procent fler besökare
medan en tredjedel uppskattade ökningen till 50-100 procent. Den
sista tredjedelen uppskattade att besöksantalet skulle öka med mer
an 100 procent. Sweco antar darför en 50-procentig ökning av antal
besökare i sina berakningar. Det bör dock beaktas att tillverkarna
inte kande till villkoren för gardsförsaljning vid tiden da de svarade
pa enkaten. De restriktioner som utredningen föreslar om krav pa
upplevelsearrangemang, mangdbegransning samt att försaljningen
maste ske fysiskt, bör medföra att tillverkarna i undersökningen i
nagon man överskattar antal besökare. I enlighet med utredningens
linje att sa langt det ar möjligt och inom rimliga granser presentera
överskattningar av gardsförsaljningens effekter pa folkhalsan, anvands Swecos bedömning om en 50-procentig ökning av antalet
besökare. Förvantade besöksantal sammanfattas i tabell 12.2 nedan.
Tabell 12.2

Uppskattat antal besökare per tillverkningsstalle och ar

Ar 2020 (utan gárdsförsaljning)
Svenska
besökare
Vintillverkare
Destillerier
Ölbryggerier
Cidertillverkare

2
1
1
2

546
088
008
950

Utlandska
besökare
371
138
106
380

Ar 2025 (med gárdsförsaljning)
Svenska
besökare
3 819
1 632
1 512
4 426

Utlandska
besökare
557
207
159
570

Kalla: Sweco och LRF:S dryckesundersökning augusti 2021.

Vidare behövs ett antagande om hur mycket alkoholdryck som varje
besökare kommer att köpa vid varje besök. Har antar Sweco att
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besökare i genomsnitt köper halften av den tillatna mangden, utifran
antaganden om att nagra köper full ranson och vissa valjer att inte
köpa nagot alls. Swecos analys utgar fran en högre tillaten grans an
den som framgar av det slutliga förslaget. I stallet för utredningens
föreslagna granser om 0,7 liter spritdryck, 3 liter starköl, 3 liter vin
och 3 liter andra jasta drycker, utgar Swecos analys fran granser om
0,7 liter spritdryck, 4,5 liter vin eller andra jasta drycker eller 5 liter
starköl. Utredningen har i ett senare skede av utredningsarbetet
minskat den tillatna mangden som varje besökare ska kunna köpa.
Det reviderade förslaget innebar alltsa att mindre kvantiteter alkoholdrycker tillats att saljas till varje kund an vad Swecos skattningar
utgar ifran. Det bedöms dock inte osannolikt att besökarna köper
med sig en större andel av den kvantitet som man tillats köpa vid
dessa nya lagre granser an vid skattningarna av det tidigare förslaget.
Det bedöms darför rimligt att utga ifran att varje besökare i genomsnitt köper med sig mer an halva den tillatna mangden. Utredningen
valjer mot den bakgrunden, i enlighet med utgangspunkten att inte
riskera att underskatta konsekvenserna för folkhalsan, att rakna pa
att varje besökare i genomsnitt köper med sig 75 procent av den
tillatna mangden. Inom detta antagande ryms aven att vissa inte
kommer att köpa alls och att vissa kommer att köpa hela den tillatna
mangden.
Sweco diskuterar sedan i vilken utstrackning det ar rimligt att
anta att gardsförsaljning kommer att ersatta annan konsumtion av
alkohol, dvs. vilken substitutionseffekt som ar rimlig att anta att
gardsförsaljningen kommer att ha. Swecos forskningsöversikt ger att
man sett laga substitutionseffekter i fall dar detaljhandeln med
alkohol privatiserats, framst till följd av att privatiseringen har lett
till ett lagre pris. Sweco konstaterar att priskonkurrens dock ar nagot
som utredningens förslag avser att motverka, och bedömer att
substitutionseffekten troligtvis ligger högre vid gardsförsaljning an
vid ren ”avreglering”. Sweco konstaterar att det inte finns stöd i
forskningen för högre substitutionseffekter an 30 procent och raknar pa tre olika scenarier, med 30, 15 respektive 0 procent substitution, dar 0 procent inte bedöms vara sannolik, men tas med i
referenssyfte. Utredningen bedömer det i och för sig inte som
orimligt att utredningens förslag skulle medföra en högre substitutionseffekt an 30 procent med tanke pa att det sannolikt inte
bidrar till nagon omfattande priskonkurrens. I avsaknad av jamför-
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bara scenarion i forskningen bedömer dock aven utredningen att det
ar rimligt att utga fran Swecos försiktiga antaganden om substitutionsgrad.
Utifran dessa antaganden om antalet tillverkare som bedriver
gardsförsaljning, antal (svenska) besökare och hur stor mangd varje
besökare köper, kommer den totala försaljningen via gardsförsaljning
att uppga till 249 337 liter ren alkohol, vilket motsvarar 0,029 liter ren
alkohol per invanare över 15 ar. Jamfört med den totala konsumtionen
om 8,67 liter per invanare över 15 ar per ar, skulle försaljning av
drycker fran gardsförsaljning att utgöra 0,34 procent av den totala
konsumtionsmangden, vilket far anses vara en mycket liten andel.
Skulle vi i stallet anta att samtliga besökare köper hela sin ranson,
vilket dock far anses osannolikt, ökar den totala mangden ren alkohol
till 0,039 liter vilket motsvarar 0,45 procent av konsumtionen per invanare över 15 ar. Áven detta far anses utgöra en mycket liten andel
av den totala konsumtionen.

12.2.2

Konsekvenser för folkhalsan

Utredning har för konsekvensanalysen tagit hjalp av Sweco för att
utreda vilka eventuella konsekvenser gardsförsaljning enligt utredningens förslag skulle medföra för folkhalsan. Resonemangen i detta
avsnitt utgar fran den analysen och andra rapporter. Rapporten
aterfinns i bilaga 4. Utredningens slutliga förslag har i vissa avseenden snavats in i förhallande till det förslag som Sweco har analyserat. I jamförelse med det förslag som Sweco har analyserat innebar
utredningens förslag bl.a. lagre tillatna försaljningskvantiteter per
besökare, snavare försaljningstider och att gardsförsaljning enbart
far bedrivas av smaskaliga och oberoende dryckestillverkare. Dessa
skillnader kommenteras i detta kapitel dar det bedöms relevant.
För att undersöka folkhalsoeffekterna av gardsförsaljning utgar
Swecos analys fran att skatta hur mycket mer alkohol som kommer
att saljas och konsumeras till följd av gardsförsaljning. Ett annat tillvagagangssatt ar att skatta folkhalsokonsekvenserna utifran en ökning i antalet stallen som saljer alkohol, dvs. hur densiteten och darmed tillgangligheten ökar. Sweco bedömer att det inte ar rimligt att
skatta effekterna utifran en ökad densitet i försaljningsstallen, givet
de restriktioner som utredningens förslag medför i form av exem-
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pelvis krav pa besöksupplevelse, mangdbegransningar samt att försaljningen maste ske fysiskt. Utredningen delar Swecos bedömning
att de restriktioner som föreslas ar sa pass omfattande att det inte
gar att likstalla förslaget med möjligheten att handla pa systembolagen. Pa systembolagen finns ett mycket stort antal olika drycker att
valja mellan i olika priskategorier och det finns möjlighet att köpa en
obegransad mangd alkohol. Utredningens förslag innefattar att
besökarna maste delta i ett studiebesök eller en förelasning för att ha
möjlighet att köpa en begransad mangd alkoholhaltiga drycker.
Manga av de smaskaliga tillverkare som kommer ges möjlighet att
bedriva gardsförsaljning kommer sannolikt inte heller ha möjlighet
att erbjuda upplevelsearrangemang utan förbokning, utan maste
kunna planera besöken utifran personal och besökstryck, vilket
ytterligare begransar tillgangligheten. En berakning av folkhalsoeffekterna som utgar ifran en ökning av försaljningsstallen maste
enligt utredningens bedömning ta hansyn till de begransningar som
finns vid gardsförsaljning och i sadana fall rimligen likstalla ett
systembolag med ett mycket stort antal gardsförsaljningsstallen.
Avvagningen avseende hur manga gardsförsaljningsstallen som ett
systembolag skulle motsvara ar mycket komplicerat. Utredningen
delar darför Swecos bedömning att det inte ar lampligt att skatta
effekterna av gardsförsaljning utifran en ökad densitet i försaljningsstallen.
Swecos analys av folkhalsoeffekterna utgar i stallet ifran att skatta
den eventuella förandring i totalkonsumtion av alkohol som förslaget innebar och hur denna mangd paverkar befolkningens halsa.
För att bedöma folkhalsoeffekterna av ökningen anvander Sweco
samma metod som anvands av Stockwell m.fl. (2017)9 för att skatta
folkhalsoeffekterna av ett avskaffat monopol i Sverige. Detta ar en
Global Burden of Disease-metodologi, vilken harrör fran ett forskningsprogram inom Varldshalsoorganisationen (WHO) med samma
namn. Metodiken omfattar dödlighet och sjukhusvistelser i mer an
60 olika kategorier av sjukdom och skada som kan knytas till alkoholkonsumtion. Sweco antar att dödsfall och skador till följd av
alkohol kommer att öka proportionerligt med konsumtionsökningen till följd av gardsförsaljning. Detta tar darmed inte hansyn till
9 Stockwell, Tim, Thor Norström, Colin Angus, Adam Sherk, Mats Ramstedt, Sven
Andréasson, Tanya Chikritzhs, Johanna Gripenberg, Harold Holder, John Holmes & Pia
Makela. ”What would be the public health impact of privatising the Swedish government
alcohol monopoly?” Januari 2017, Systembolaget.
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vad det ar för kundsegment som förvantas att delta i en visning eller
en förelasning och i samband med detta köpa med sig alkoholdrycker. Den generellt sett höga prisnivan torde enligt utredningen
exempelvis inte locka de samhallsgrupperna med de lagsta inkomsterna.10 Det ar dock svart att sarskilja hur konsumtionsmönstret
skulle se ut i befolkningen. Darför anvander utredningen Swecos
antagande om en proportionerlig ökning av dödsfall och skador av
alkohol.
Sweco kompletterar berakningarna utifran Stockwell med liknande berakningar för tillkommande dödsfall baserat pa Socialstyrelsens alkoholindex för 2019. Skattningarna enligt Stockwells
modell ar lite högre, se resultatet av bada skattningarna i tabell 12.3
nedan.
Tabell 12.3

Uppskattade folkhalsoeffekter enligt Stockwell
och Socialstyrelsens alkoholindex

Substitutionseffekt
0%
15 %
Tillkommande alkoholorsakade
dödsfall
Tillkommande alkoholorsakade
sjukhusvistelser
Socialstyrelsens Tillkommande alkoholorsakade
alkoholindex
dödsfall

30 %

Stockwell

8,35

7,25

5,97

219

186

153

6,51

5,54

4,56

Kalla: Sweco och Socialstyrelsen.

Konsekvenserna för folkhalsan utifran dessa skattningar blir relativt
sma om man jamför med det totala antalet dödsfall som enligt
Stockwells metodik ar 2 718 arligen. Ökningen uppgar till 0,22 respektive 0,27 procent ökning i alkoholrelaterade dödsfall och sjukhusvistelser per ar för 15 respektive 30 procent substitutionseffekt. Trots
att det handlar om sma effekter vill utredningen poangtera att det anda
ar mellan 6-7 ytterligare dödsfall arligen samt cirka 153-186 ytterligare
sjukhusvistelser.

10 Sweco konstaterar i sin rapport att konsumenten delvis maste köpa en upplevelsetjanst som
kostar fran cirka 190 kr, samt att tillverkarna maste saljas för ett pris motsvarande produktionskostnad plus ett skaligt paslag, vilket enligt Sweco innebar att de konsumentgrupper som
dricker mycket billig alkohol troligtvis inte kommer paverkas av denna ökade tillganglighet
som gardsförsaljning medför.
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Utredningen anvander Socialstyrelsens alkoholindex för att jamföra siffrorna utifran en tidsserie. Enligt alkoholindex uppgar det
totala antalet alkoholrelaterade dödsfall till i genomsnitt 2 000 personer arligen mellan 2000-2020.11 Antalet dödsfall varierar arligen
med i genomsnitt 37,5, vilket innebar att effekten av gardsförsaljning
skulle vara mycket svar att urskilja fran den naturliga arsvariationen.
För att belysa de bredare folkhalsokonsekvenser som alkoholkonsumtion orsakar, kompletterar Sweco dessa berakningar genom
att skatta den minskning av invanares livskvalitet som ökningen
innebar. För dessa skattningar anvands Rambolls berakningar av
alkoholens direkta och indirekta kostnader som mats i kvalitetsjusterade levnadsar, quality adjusted life years (QALY). 12
Tabell 12.4

Uppskattade folkhalsoeffekter i termer av förlorade
kvalitetsjusterade levnadsar (QALY)

Substitutionseffekt

0%

15 %

30 %

Totalt antal förlorade QALY

557

473

390

- varav alkoholrelaterad dödlighet

226

192

158

- varav församrad livskvalitet för
alkoholkonsumenter
- varav församrad livskvalitet för narstaende

181
139

154
118

126
97

11

10

8

- varav individer som blir utsatta för
alkoholrelaterade brott
Kalla: Sweco. Eventuella summeringsskillnader beror pá avrundningar.

Totalt paverkas folkhalsan enligt dessa skattningar med 390-473 förlorade kvalitetsjusterade ar, varav cirka 40 procent av dessa harrör
fran alkoholrelaterad dödlighet. Att det inte skulle ske nagon substitutionseffekt alls ar som tidigare namnt inte troligt utan ar med som
en referenspunkt. Dessa siffror kan jamföras med att Ramboll i sin
rapport beraknar att alkoholkonsumtionen star för totalt 172 500
förlorade QALY i Sverige, varav 70 000 fran alkoholrelaterad dödlighet, 56 000 fran församrad livskvalitet för alkoholkonsumenter,
43 000 fran församrad livskvalitet för narstaende, och 3 500 för individer som blir utsatta för alkoholrelaterade brott.
11 Socialstyrelsens alkoholindex.
12 ”Alkoholens samhallsekonomiska konsekvenser: en beskrivande samhallsekonomisk studie”
Ramboll. 2019.
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Eftersom samtliga dessa varden ar utraknade proportionerligt
fran samma ökning av mangden alkohol till följd av gardsförsaljning
ökar aven förlorade QALY med 0,22-0,27 procent beroende pa substitutionseffekt.

Paverkan pd barn och unga
Barn och unga ar sarskilt skyddsvarda personer da deras halsa riskerar att paverkas i större utstrackning av alkoholkonsumtion an
vuxna.13 Barn paverkas ocksa i större utstrackning av sina narstaende
vuxnas alkoholvanor14. Att halla barn borta fran alkohol ar darför en
viktig del i regeringens alkoholpolitik15. Swecos konstaterar ocksa
att forskningen entydigt visar att barn till föraldrar med alkoholproblem har ökad risk att utveckla psykosociala problem och löper
högre risk att utveckla eget alkoholmissbruk.16
Sweco behandlar fragan om hur gardsförsaljning, genom en
ökning av antal besökare pa tillverkningsstallen och möjligheten att
köpa med sig drycker hem, kan paverka barn och unga. Sweco patalar
att de flesta barn troligtvis finns i storstaderna i framtiden17, och
framhaller att en ökad exponering fran dryckestillverkare i form av
dryckesprovningar, visningar och möjligheten att köpa med sig alkohol hem, kan medföra effekter pa barn och unga som man inte kan
bortse ifran. Sweco menar aven att Systembolaget ar ojamförligt bra
pa att tillse att underariga inte far tag pa alkoholhaltiga drycker18.
Sammantaget menar Sweco att följden av att tillata gardsförsaljning
i stader kan innebara ett ökat intresse för alkoholhaltiga drycker och
ökad konsumtion samt negativa effekter pa barn och unga.
13 Thor, Siri, Raininen, Jonas & Landberg, Jonas, 2017. ”More Drinking, More Problems Stable Association Between Alcohol Consumption and Harm Among Swedish Youth 19952012” i Alcohol and Alcoholism, 2017, 52(3).
14 Stautz, Kaidy, Brown, Kyle G., King, Sarah E., Shemilt, lan & Marteau, Theresa M., 2016.
“Immediate effects of alcohol marketing communications and media portrayals on consumption and cognition: a systematic review and meta-analysis of experimental studies” i
BMC Public Health; Jernigan, T. Babor & Lobstein, T., 2017. “Alcohol marketing and youth
alcohol consumption: a systematic review of longitudinal studies published since 2008” i
Addiction.
15 Folkhalsomyndigheten, 2020. ”Hur kan vi skjuta fram minderarigas alkoholdebut och
minska deras alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador? En kartlaggande litteraturöversikt av metoder som anvands i Sverige.”
16 Hur manga barn vaxer upp med föraldrar som har alkoholproblem? - Resultat fran en
systematisk litteraturöversikt Mats Ramstedt (red) CAN Rapport nr 185 Stockholm 2019
17 ”Fler barn bor i storstader i framtiden”, SCB. Publicerad: 2019-02-12.
18 Stockwell et al. 2017,” What would be the public health impact of privatising the Swedish
government alcohol monopoly?”
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Utredningen haller med om att en ökad exponering av alkoholhaltiga drycker, sarskilt i staderna, skulle kunna medföra negativa
konsekvenser pa sikt för barn och unga, och att det ar en risk som
man inte kan bortse ifran. Hur mycket exponeringen skulle öka till
följd av gardsförsaljning och hur det skulle paverka pa lang sikt ar
mycket svart att överblicka, men detta bör anda inom utredningens
ram diskuteras. Som jamförelse kan namnas att alkoholreklam ar
tillatet i Sverige sedan 2003. Marknadsföringen av alkohol far bland
annat inte rikta sig till ungdomar under 25 ar, inte uppmana till
anvandning och sarskild mattfullhet ska iakttas.19 Áven om det ar
svart att med sakerhet saga att det inte har haft nagon effekt, har
ungdomars alkoholkonsumtion minskat sedan alkoholreklam tillats,
och exempelvis har bade intensivkonsumtion och högkonsumtion
minskat för elever i ak 9 och gymnasiet.20 Det ar sjalvfallet svart att
veta om konsumtionen skulle ha minskat annu mer om alkoholreklam inte hade varit tillatet, men utredningen kan i alla fall
konstatera att alkoholreklamen inte har bidragit till att öka ungdomars totala alkoholkonsumtion sedan början av 2000-talet.
Det bör aven diskuteras hur mycket mer som barn och ungdomar
i och med utredningens förslag riskerar att exponeras för alkohol,
sarskilt i storstaderna. I storstaderna finns det redan i dag manga
företag med serveringstillstand som innebar exponering gentemot
barn och unga pa samma satt som gardsförsaljning skulle medföra.
Som en jamförelse har Stockholms stad cirka 2 355 stallen med serveringstillstand21, cirka 30 systembolag och 85 dryckestillverkare22.
Flera av dryckestillverkarna har dessutom redan i dag serveringstillstand eller provsmakningstillstand. Om vi antar att halften av
dryckestillverkarna i Stockholm inte erbjuder besöksverksamhet
i dag men skulle göra det om gardsförsaljning införs, skulle det innebara 43 ytterligare stallen dar personer kan exponeras gentemot
alkohol. I jamförelse med befintliga stallen (2 427) innebar det en
ökning med 1,8 procent, vilket far anses utgöra en relativt liten
ökning. Denna siffra ar sjalvfallet inte giltig för samtliga tatorter,
men Stockholms stad ar den kommun som har flest dryckestillverkare, nastan dubbelt sa manga som Göteborg som har nast flest.
Dartill finns det som tidigare namnts flertalet spökbryggerier som
19 7 kap. alkohollagen (2010:1622).
20 Alkoholkonsumtion i befolkningen. Folkhalsomyndigheten [besökt 2021-10-16].
21 Information fran tillstandsenheten, Socialförvaltningen, Stockholms stad 2021-10-28.
22 Dryckesbranschrapporten 2021.
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inte har eget bryggeri och darför inte kommer ges möjlighet att
bedriva gardsförsaljning.
Utredningen bedömer mot denna bakgrund att gardsförsaljning
inte borde medföra nagon betydande ökning av antalet stallen dar
personer, inklusive barn och unga, kan exponeras gentemot alkohol
relativt i dag.
De branschorganisationer som utredningen har varit i kontakt
med under utredningens gang har varit noga att patala att dryckestillverkare som ar intresserade av att bedriva gardsförsaljning i allmanhet ar seriösa aktörer med stor omsorg och passion för dryckerna, och som inte ar intresserade av att salja produkter av lag kvalitet
till ett billigt pris för att öka intakterna. Majoriteten av dryckestillverkarna har investerat stora summor för att de vill kunna erbjuda
konsumenter drycker av hög kvalitet och tillverkningen sker i liten
skala. Risken att dessa aktörer skulle vara benagna att erbjuda
minderariga drycker och darmed riskera sitt tillstand anser utredningen ar relativt begransad.
Det finns dock alltid en risk att oseriösa aktörer vill utnyttja de
möjligheter som exempelvis gardsförsaljning medför, och darför ar
tillstands- och tillsynsarbetet sarskilt viktigt nar det kommer till
produkter som paverkar folkhalsan negativt. Utredningen anser att
de föreslagna tillstandskrav som omgardar gardsförsaljning samt den
erfarenhet av att utfarda serveringstillstand som finns hos kommuner, lansstyrelser och Polismyndigheten skapar goda möjligheter att
utesluta oseriösa aktörer. Áven Folkhalsomyndighetens föreskriftsarbete och kunskapsinhamtning avseende gardsförsaljning kommer
spela en betydande roll för möjligheten att uppratthalla en seriös
gardsförsaljning. Utredningens förslag om att lagstiftningen ska vara
begransad i tid ger möjligheter att efter viss tid utvardera reformen,
och att vid behov ytterligare begransa gardsförsaljningen om utfallet
visar att det innebar större risker an vad utredningen har bedömt.

Folkhalsokonsekvenser av ett avskafat detaijhandelsmonopol
Det finns de som menar att gardsförsaljning innebar risker i fraga
om detaljhandelsmonopolets bevarande, och att ett avskaffat detaljhandelsmonopol innebar betydande risker ur ett folkhalsoperspektiv. Utredningen har inte i uppdrag att analysera effekterna av ett
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avskaffat detaljhandelsmonopol. I utredningens direktiv anges som
en utgangspunkt för uppdraget i stallet att detaljhandelsmonopolet
ska bevaras. Det har darför varit en viktig del i uppdraget att analysera de juridiska, fr.a. EU-rattsliga, förutsattningarna för att införa
gardsförsaljning med ett i övrigt bevarat detaljhandelsmonopol.
Utredningen bedömer att förslaget inte aventyrar detaljhandelsmonopolet ur ett EU-rattsligt perspektiv (se kapitel 9). Ett avskaffande av detaljhandelsmonopolet skulle darför, enligt utredningens
bedömning, förutsatta att andra politiska beslut tas an de som föreslas i detta betankande, exempelvis efter politiskt tryck att genomföra andra liberaliseringar. Utredningen kan inte förutse en framtida
politisk vilja och ska bara analysera konsekvenserna av de förslag
som utredningen lamnar. Utredningen bedömer darför inte att det
ingar i utredningens uppdrag att analysera riskerna för eller konsekvenserna av eventuella framtida politiska beslut i riktning mot ett
avskaffat detaljhandelsmonopol. I detta sammanhang kan utredningen dock konstatera att detaljhandelsmonopolet har en stark
förankring i Sverige. Utredningens direktiv, som bygger pa en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, anger
redan i den andra meningen att en förutsattning för uppdraget ar att
Systembolagets monopol sakras. Utredningen kan vidare konstatera
att det finns en bred förankring i det svenska samhallet för Systembolagets monopol. I en matning 2019 av Kantar Sifo pa uppdrag av
Systembolaget, var 76 procent positiva till Systembolaget och ensamratten.23 Som jamförelse var endast 59 procent i Finland positiva till
Alkos ensamratt 2019, och i Norge var 54 procent positiva till Vinmonopolets ensamratt 2018.24 Det ar ocksa tydligt att svenska
dryckestillverkare i huvudsak ar positiva till och ser sig beroende av
Systembolaget som försaljningskanal. Manga tillverkare har papekat
för utredningen att man inte stödjer införandet av gardsförsaljning
om det sker pa bekostnad av detaljhandelsmonopolet.

23 Sa sager folket | Systembolaget (omsystembolaget.se) [kontrollerad den 9 november 2021].
24 Alko, Information on the nordic alcohol market 2019.
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12.2.3

Folkhalsokostnader

Utredningen bedömer att gardsförsaljningen inte kommer att medföra en markbar ökning av alkoholkonsumtionen sett till den totala
konsumtionen i samhallet. Det ar trots det viktigt att utifran relevanta metoder rakna pa vad den skattade ökningen innebar i fraga
om ökade samhallskostnader för förtida dödsfall och livskvalitet,
vard och behandling av alkoholrelaterade skador, produktionsbortfall till följd av dessa samt kostnader för brottslighet. Dessa berakningar kvantifierar folkhalsoanalysen ovan och ar till stor del i enlighet med Ramboll:s berakningar för alkoholens kostnader som aven
Swecos analys hanvisar till.25

Förtida dödsfall och livskvalitet
Ramboll uppskattar i sin studie vardet av förlorade kvalitetsjusterade
levnadsar till följd av alkoholkonsumtion, och landar i en summa om
250 000 kronor. Statens beredning för medicinsk och social utvardering (SBU) tar i sin metodbok upp fragan om hur mycket en
QALY ar vard.26 SBU konstaterar att det inte satts en niva i Sverige
för hur mycket en QALY far kosta utifran ett perspektiv av behandlingar, men lyfter ett urval av studier som kommer fram till ett varde
om 150 000-350 000 kronor för Sverige, samt studier fran England
som översatt till svenska kronor resulterar i ett varde om 170 000210 000 kronor. Samtidigt lyfts aven en studie fram som beraknar
utifran vad individer ar beredda att betala för ett ytterligare friskt
levnadsar till 2,4 miljoner kronor. Det finns darmed en stor spridning
pa skattningar av QALY, och SBU pekar pa att exempelvis sjukdomens svarighetsgrad paverkar betalningsviljan för en ytterligare
QALY.
För att vara konsekvent anvander utredningen i det följande Rambolls varde om 250 000 kronor per QALY för att jamföra de samhallsekonomiska effekterna av att tillata gardsförsaljning. Detta skulle medföra att de förlorade kvalitetsjusterade levnadsaren till följd av gardsförsaljning skulle utgöra ett varde om 98-120 miljoner kronor, bero25 ”Alkoholens samhallsekonomiska konsekvenser: en beskrivande samhallsekonomisk studie”
Ramboll. 2019.
26 SBU. Utvardering av metoder i halso- och sjukvarden och insatser i socialtjansten: en
metodbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvardering (SBU); 2020.
[besökt 2021-09-30]. www.sbu.se/metodbok.
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ende pa substitutionseffekt. Detta varde kan jamföras med de totala
skadeverkningarna av alkohol fran Rambolls rapport som ligger pa
103,4 miljarder kronor, och gardsförsaljning skulle i denna bemarkelse
darmed motsvara 0,09-0,11 procent. Áterigen ser vi att utredningens
förslag om gardsförsaljning skulle innebara en mycket marginell ökning
av alkoholrelaterade dödsfall och skador samt samhallskostnader till
följd av församrad livskvalitet.

Kostnader för vdrd och behandling
En ökad alkoholkonsumtion medför kostnader för vard och behandling av alkoholskador och beroende. Rambolls rapport fran 2019
utgar ifran CAN:s monitormatningar enligt vilka svenska konsumenter under 2017 drack 9,04 liter ren sprit per person (över 15 ar)
och ar. Utredningen anvander denna rapport för att skatta vad de
tillkommande kostnaderna för vard och behandling till följd av
gardsförsaljning enligt utredningens förslag skulle medföra. För att
göra detta jamförbart med 2020 förutsatter vi att kostnaderna per
liter sprit per person ar detsamma. Ár 2020 sjönk dock konsumtionen av alkohol kraftigare an tidigare ar, hela 6 procent, vilket
delvis kan förklaras av nedstangningar till följd av spridningen av
covid-19. Konsumtionen av alkohol ar dock nedatgaende sedan ett
antal ar tillbaka och för att undvika att rakna med ett för lagt varde
för 2020, skattar vi i stallet vad alkoholkonsumtionen skulle varit
2020 utan pandemin, förutsatt en linjar utveckling 2011-2020. Vi
hamnar da pa 8,66 liter ren sprit per person över 15 ar.27
Kostnaderna för vard och behandling av alkoholrelaterade sjukdomar var i Rambolls rapport totalt 15,4 miljarder kronor. Detta
inkluderar halso- och sjukvard, kostnader för socialtjansten, företagshalsovard, forskning och prevention. Kostnaderna för vard och
behandling ar 2020 skulle darmed med vara berakningar ha varit
totalt 14,8 miljarder kronor.
Sweco skattar att konsumtionen till följd av gardsförsaljning
kommer sta för 0,34 procent av den totala konsumtionen ar 2025.
Givet berakningarna med tva olika substitutionsnivaer innebar det
att nettokonsumtionen ökar med 0,24-0,29 procent för 30 respek27 Vilket ar samma varde som CAN:s monitormatningar fick fram för ar 2019 med den gamla
metodiken, se CAN:s monitormatningar.
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tive 15 procent substitutionseffekt. En motsvarande ökning av kostnaderna för vard och behandling, innebar en ökning med 35,242,8 miljoner kronor ar 2025.

Kostnader förproduktionsbonfall och brottslighet

Ramboll raknar aven med produktionsbortfall till följd av alkoholskador och beroendeproblematik, och landar i att detta kostar
35,1 miljarder kronor arligen. Utredningen skattar pa samma satt som
ovan att ökningen av produktionsbortfallet ökar i proportion till
konsumtionen. Produktionsbortfallet ar 2020 skulle ha varit 33,7 miljarder kronor i vara berakningar av alkoholkonsumtionen utan pandemin. En ökning av denna summa med 0,24-0,29 procent skulle innebara ett produktionsbortfall med 80,1-97,3 miljoner kronor ar 2025.
Enligt samma metodik innebar kostnaderna för brottslighet till
följd av alkoholkonsumtion 9,3 miljarder kronor ar 2020, vilket enligt vara berakningar resulterar i en ökning om 22,2-26,9 miljoner
kronor till följd av gardsförsaljning.

12.2.4

Konsekvenser för det offentliga

Kostnader för det offentliga utöver de ovan skattade kostnaderna till
följd av ökad alkoholkonsumtion, handlar om administrativa kostnader för kommuner att handlagga tillstand och utöva tillsyn, Folkhalsomyndigheten för föreskriftsarbete, löpande statistik och tillsynsvagledande arbete, Polismyndigheten för att yttra sig i samband
med tillstandsansökningarna, lansstyrelserna för att se över kommunernas tillsynsplaner och domstolarnas arbete med eventuella nya mal.
Pa intaktssidan skattar utredningen, med utgangspunkt i Swecos
analys, hur stora skatteintakter som kommer att genereras av bade
upplevelsearrangemangen och sjalva försaljningen. Tillkommande
arbetstillfallen till följd av gardsförsaljningen skattas ocksa och innebar intakter för kommunerna i form av inkomstskatter. Att konsumenter köper dryck fran en tillverkare som de har besökt skulle
vidare kunna innebara konsekvenser för Systembolaget och eventuellt utdelningen till staten.
Swecos analys förutsatter som tidigare namnts att dryckesbranschen framöver kommer utvecklas i samma höga takt som den gjort

194

SOU 2021:95

Konsekvensanalys

de senaste aren. Det ar inte osannolikt att ökningen i stallet kan
komma att mattas av, vilket skulle innebara farre produktionsplatser
och en lagre mangd tillkommande alkohol an vad Swecos analys
visar. Flera tillverkare har patalat för utredningen att det troligtvis
inte skulle vara möjligt att enbart klara sig pa gardsförsaljning och
att Systembolaget och restauranger fortfarande kommer vara de
viktigaste kanalerna för att kunna salja större volymer. Darför raknar
inte Sweco pa att det sker nagon ytterligare ökning av antalet tillverkare enkom till följd av att man tillater gardsförsaljning, aven om
det inte ar uteslutet. Gardsförsaljning kan dock vara desto viktigare
för tillverkarnas möjligheter att utveckla verksamheten och anstalla
fler, vilket ocksa patalas i Swecos branschundersökning (se bilaga 3).
En eventuell avtagande ökning av antalet nystartade dryckestillverkare
(avmattning av branschens höga tillvaxttakt) och eventuella nystartade dryckestillverkare till följd av gardsförsaljning antas ta ut varandra och darför bedömer utredningen att det ar rimligt att rakna pa
en konstant tillvaxt som Sweco gör. Det ar dessutom vasentligt för
konsekvensanalysen att antagandena ar samma nar utredningen jamför kostnader och nyttor.

Skatteintakter
Den gardsförsaljning som utredningen föreslar medför ökade skatteintakter fran tillverkarnas försaljning av drycker och upplevelsearrangemang. Det kan aven finnas en ytterligare effekt dar konsumenter köper ytterligare drycker för provsmakning eller till en maltid
pa plats för att bestamma vad de vill köpa med sig darifran. Eftersom
detta ar en osaker effekt och troligtvis ganska liten, bortser utredningen fran den i berakningarna.
Sweco skattar utifran LRF:s dryckesundersökning antalet gardsbesök arligen, inklusive utlandska besökare, till totalt 1 846 904, fördelat enligt tabell 12.5 nedan. Till skillnad fran antal besökare i folkhalsoanalysen ar aven utlandska besökare medraknade har, vilket
ökar besöksantalet med cirka 10 procent.
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Tabell 12.5

Uppskattat antal tillverkare med gardsförsaljning och besökare
ar 2025

Varav
producenter
som saljer
53

Antal besök i
genomsnitt
inkl. utlandska

Totalt antal
gárdsbesök
per ar

Antal
sálda liter

4 376

231 902

521 778

Destillerier

93

1 839

171 027

89 789

Ölbryggerier

625

1 671

1 044 375

2 349 844

80

4 995

399 690

899 100

1 846 904

-

Vingardar

Cidertillverkare

Totalt

851

Kalla: Sweco och LRF.

Antal salda liter utgar ifran samma bedömning som tidigare, dvs. att
besökare i genomsnitt köper tre fjardedelar av den tillatna ransonen.
Det totala antalet liter sager inte sa mycket i sammanhanget varför
vi valjer att exkludera det i tabellen. För att rakna ut hur mycket
skatteintakter staten far fran denna försaljning maste vi veta priset
per liter för produkterna, vilket det inte finns tillganglig statistik för.
Darför utgar vi ifran Systembolagets statistik fran TSLS-sortimentet
eftersom det sannolikt bast motsvarar prisnivan vid gardsförsaljning.
Branschföretradare har uttryckt att det inte kommer att finnas nagot
intresse för att salja alkoholdrycker för ett lagre pris vid gardsförsaljning an hos Systembolaget, bland annat pa grund av de tillkommande kostnaderna som gardsförsaljning innebar, vilket borde medföra att skatteintakterna fran försaljning inte överskattas, snarare
tvartom. Priserna i Systembolagets TSLS-sortiment varierar kraftigt
och det ar viss skillnad pa medelpriset för drycker som erbjuds i
TSLS-sortimentet och medelpriset för det som faktiskt saljs, dar
medelpriset för den faktiska försaljningen ar lagre. Utredningen valjer att anvanda medelpriset för försaljningen för att inte riskera att
överskatta skatteintakterna för staten, aven om medelpriset för hela
sortimentet troligtvis i högre grad skulle reflektera medelpriset vid
gardsförsaljning. Medelpriset för cider per liter saknas för endast
TSLS-sortimentet, men medelpriset taget fran hela Systembolagets
artikellista exklusive fat blir 84,4 kronor per liter. Eftersom dryckerna i TSLS-sortimentet generellt sett ar dyrare avrundas detta uppat
till 85 kronor, vilket ar samma som för öl, men ar sannolikt fortfarande en underskattning av medelpriset. Skattesatsen ar beroende
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av volymprocenten alkohol för produkten, vilket aven det kan
variera mycket.28 För att förenkla förutsatter utredningen, precis
som Sweco i sin rapport, att vin har en volymprocent om 13,529, cider
har en volymprocent om 530, öl har en volymprocent om 5,5, och
sprit har en volymprocent om 40. Skattesatsen för vin och andra jasta
drycker an vin och öl har fasta skattesatser per liter mellan vissa
volymprocent, medan berakningen av skatt pa öl inbegriper volymprocenten och berakningen av sprit utgar fran en skattesats pa ren
alkohol. Medelpriserna och förvantade skatteintakter presenteras
nedan i tabell 12.6.
Tabell 12.6

Försaljning via gardsförsaljning samt skatteintakter 2025

Antal Medelpris
sálda liter
per liter

Total omsattning
(miljoner kronor)
139,8
60,6
199,7

Skattesats
(kronor
per liter)
26,18
516,59a
2,02b

Totala
skatteintakter
(miljoner kronor)

Vin
Sprit
Öl

2 349 844

268 kr
675 kr
85 kr

Cider

899 100

85 kr

76,4

13,58

12,2

Totalt

-

-

476,6

-

70,5

521 778
89 789

13,7
18,6
26,1

Kalla: Sweco, LRF och Skatteverket.
a Kronor per liter ren alkohol.
b Kronor per liter och volymprocent.

Totala skatteintakter fran gardsförsaljning beraknas till drygt
70,5 miljoner kronor. Om vi i likhet med folkhalsoanalysen antar en
substitutionseffekt om 15 eller 30 procent betyder detta att 15 respektive 30 procent av detta köps via gardsförsaljning i stallet för via
Systembolaget. Vi förutsatter har att all substitution sker fran Systembolagets försaljning. Darmed ar nettoeffekten av just försaljningen
85 respektive 70 procent av de beraknade totala skatteintakterna,
dvs. drygt 60 respektive 49,4 miljoner kronor.
Utöver skatt pa sjalva försaljningen tillkommer aven skatt pa den
upplevelse som besökarna deltar i vid försaljningsstallet. LRF:s
dryckesbranschundersökning har skattat medelvarden för pris för fyra
olika tjanster: visning, förelasning, utbildning och provning. Utred28 Skatteverkets hemsida. Skattesatser fran och med 2017-01-01. [besökt 2020-09-30].
29 Hamnar darmed i Skatteverkets intervall 8-15 volymprocent.
30 Hamnar darmed i Skatteverkets intervall 4,5-7 volymprocent.
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ningen antar att besökare endast köper en tjanst per besök, aven om
man skulle kunna bade köpa en visning och dryckesprovning i samma
besök. Berakningen baseras endast pa de tillkommande besökarna
som gardsförsaljning medför, totalt 615 635 personer per ar, eftersom
de nuvarande besökarna som köper en besöksupplevelse inte ar en
effekt av gardsförsaljning. Det ar dock sannolikt att en viss andel
besökare i dag inte köper en besökstjanst, utan kanske nöjer sig med
att exempelvis besöka tillverkarens restaurang, och att de i och med
gardsförsaljning skulle köpa en besöksupplevelse. Denna effekt raknar vi dock inte med eftersom vi svarligen kan urskilja hur manga
som i dag besöker tillverkarna men inte köper en besöksupplevelse.
Darmed underskattas denna effekt till viss del.
Priset för en utbildning var enligt utredningen skattat mycket
högt, 1 733 kronor per person, och det finns risk att det ar överskattat av olika anledningar. Darför valjer utredningen att ta bort utbildningar ur berakningen och fördela besökarna pa resterande upplevelser. Detta i enlighet med den tidigare namnda utgangspunkten
för konsekvensanalysen om att inom rimliga granser underskatta de
positiva effekterna och överskatta folkhalsoeffekterna.
Priserna för de olika tjansterna varierar och utredningen antar att
dessa har ett proportionerligt negativt förhallande till hur manga
som köper tjansten, dvs. att farre personer köper de dyrare tjansterna, enligt tabell 12.7 nedan.
Tabell 12.7

Skatteintakter fran besökarnas köp av upplevelsetjanst 2025

Antal Skattesats
besökare (procent)

Medelpris
(kronor)

Antal
besökare
(procent)

192
655
477

45
20
35

277 036
123 127
215 472

25
25
25

13,3
20,2
25,7

-

100

615 635

-

59,2

Visning
Förelasning
Provning
Totalt

Skatteintakter
(miljoner
kronor)

Kalla: Sweco och LRF.

De totala skatteintakterna fran upplevelsetjansterna uppgar till cirka
59,2 miljoner kronor enligt dessa berakningar.
Utredningen bedömer aven att det finns vissa spridningseffekter
av ett ökat antal besökare pa kringliggande verksamheter. Dessa
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skattas senare under konsekvenser för naringslivet och innebar
ytterligare skatteintakter om 23 miljoner kronor.
Sammantaget beraknas darmed de totala skatteintakterna fran
gardsförsaljning, upplevelsetjanster och spridningseffekter uppga till
132-142 miljoner kronor.

Ökning av arbetstilifallen

Tillverkarna uppskattar i LRF:s dryckesundersökning att antalet heltidstjanster skulle öka med i genomsnitt 2,17 per företag till följd av
att gardsförsaljning tillats. Fler arbetstillfallen innebar bland annat
ökade skatteintakter och andra positiva effekter till följd av att
sysselsattningen ökar. Den ökning av arbetstillfallen som dryckesföretagen skattar ar den direkta effekten av gardsförsaljning, medan
det aven kan tillkomma ytterligare arbetstillfallen fran kringliggande
verksamheter som upplever ett ökat besökstryck och ökad försaljning, exempelvis hotell, livsmedelsproducenter pa landsbygden i
narheten av dryckestillverkarna eller andra besöksmal. Att skatta
antalet ytterligare arbetstillfallen till följd av detta ar dock svart och
innebar troligen relativt fa i sammanhanget, varför utredningen valjer att inte ta med dessa i berakningarna.
I LRF:s dryckesundersökning uppskattar 73 procent av tillverkarna
att gardsförsaljning skulle innebara nya arbetstillfallen, i genomsnitt
2,17 nya heltidstjanster per producent. Detta skulle innebara att
620 tillverkare ar 2025 har anstallt ytterligare 2,17 personer, och totalt
har det da skapats 1 346 nya arbeten till följd av gardsförsaljning.
Detta ar helt nya arbeten som skapas eftersom det inte sker pa bekostnad av nagon annan verksamhet.31 Enligt Dryckesbranschrapporten
2021 saknas det statistik över antalet anstallda i den svenska dryckesbranschen, men LRF uppskattar att Sveriges dryckestillverkare sysselsatter 7 000-8 000 personer. Gardsförsaljning enligt utredningens
förslag skulle darför medföra en ökning av antal arbetstillfallen i
dryckesbranschen med 17-19 procent.
Det totala samhallsekonomiska vardet av dessa ytterligare arbetstillfallen ar svart att kvantifiera och utredningen valjer darför att inte

31 Med detta menar utredningen att gardsförsaljning inte medför nagon direkt förlust för
nagon annan verksamhet som förlorar intakter till den grad att de maste avskeda individer.
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vidare berakna vad detta innebar i ekonomiska termer, utan konstaterar att det ar en ökning av antalet arbetstillfallen.

Konsekvenser för kommunernas intakter och kostnader
Gardsförsaljning av alkohol kommer för kommunerna innebara ett
ökat besökstryck enligt Swecos skattningar, vilket medför att antalet
arbetstillfallen och intakter i form av bland annat kommunalskatt
ökar. Baserat pa 1 346 nya arbeten samt en genomsnittlig lön för de
anstallda om 25 000 kronor per manad,32 och en genomsnittlig kommunal skattesats om 30 procent, innebar det ökade kommunala
intakter om totalt 10 miljoner kronor.
Kommunerna kommer att ha kostnader för att utfarda tillstand
och utöva tillsyn. Utredningen föreslar att kommunen ska kunna ta
ut avgifter för detta för att fa full kostnadstackning. Nettoeffekten
av kommunernas kostnader för tillstandsgivning och tillsyn och
avgifterna som tas ut för detta bör darmed vara noll. Darmed skulle
denna statliga reglering som berör kommunerna dessutom vara
kostnadsneutral för kommunerna. Arbetet med tillstand och tillsyn
innebar dock utökade finansierade uppgifter för kommunerna som
eventuellt kan behöva anstalla ytterligare personer för dessa uppgifter, vilket aven det skulle innebara nya arbetstillfallen. Dessa tar
vi dock inte med i berakningarna eftersom det troligtvis ar en relativt
liten effekt.
Áven om förslaget ar finansierat med fullkostnadstackning för
kommunerna, ar det rimligt att undersöka vad kostnaden skulle vara
för kommunerna för att kvantifiera förslaget. Detta görs i avsnittet
om konsekvenserna för dryckestillverkarna och skattas till 3 000 kronor per tillstand och 1 500 kronor för tillsyn, och förutsatter att de
flesta dryckestillverkarna redan har nagon form av tillstandsbelagd
verksamhet vilket bör underlatta tillstandsprövningen avseende gardsförsaljning.
De totala avgifterna för tillstand skulle darmed vara cirka 2,5 miljoner kronor och för tillsynen 1,3 miljoner kronor, vilket alltsa motsvarar kommunernas kostnader.

32 Enligt Visita och Svensk Handel var ingangslönen för hotell- och restaurangbranschen ar
2021 cirka 22 500 kronor.
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Kostnader för Folkhalsomyndigheten för föresknfter, tillsyn
och statistikinsamling och bearbetning
Folkhalsomyndighetens kostnader för att ta fram föreskrifter i enlighet med utredningens förslag, utgör en engangskostnad som sker
inför att regleringen trader i kraft. Detta uppskattas av Folkhalsomyndigheten till 6,36 miljoner kronor och inkluderar da aven framtagande av tillsynsvagledning (500 000 kronor), ett nytt kunskapsprov (160 000 kronor), blanketter för försaljningsrapportering
(80 000 kronor), systemutveckling (1 miljon kronor) samt informationsinsatser (1,12 miljoner kronor).
Folkhalsomyndigheten arbetar redan med tillsyn, statistikinsamling och bearbetning inom relaterade omraden, exempelvis rapportering av tillverkade mangder alkoholdrycker, men dessa uppgifter
kommer i och med gardsförsaljning att behöva utökas. Folkhalsomyndigheten uppskattar att de tillkommande uppgifter inom dessa
omraden som införandet av gardsförsaljning innebar, uppgar till
270 000 kronor arligen.
Föregaende utredning om gardsförsaljning (SOU 2010:98) föreslog att de ökade kostnaderna för Folkhalsomyndigheten kunde
hanteras inom befintligt anslag, vilket Folkhalsomyndigheten da inte
hade nagra invandningar emot. Myndigheten anser nu att den
bedömningen var felaktig. Utredningen ifragasatter dock nagra av
Folkhalsomyndighetens uppskattade kostnader. För framtagande av
föreskrifter (hantverksmassig tillverkning och upplevelsetjanst och
revidering av befintliga föreskrifter om statistikrapportering och
tillstandsbevis), skattar Folkhalsomyndighetens kostnaden vara
3,5 miljoner kronor, motsvarande 3,5 arsarbetskrafter. Utredningen
anser att det ar en hög skattning, och bedömer att kostnaderna
snarare bör uppga till 2 miljoner kronor för det tillkommande föreskriftsarbetet. Folkhalsomyndigheten skattar aven att det behövs
informationsinsatser i anslutning till den nya lagstiftningen, till en
kostnad pa 1,12 miljoner kronor. Utredningen bedömer att informationsinsatserna som förslaget föranleder, med kommuner och
naringsidkarna som primara malgrupper, snarare bör kunna hanteras
inom ramen för befintligt ramanslag.
Utredningen ser inte anledning att ifragasatta Folkhalsomyndighetens antaganden i fraga om övriga tillkommande engangskostnader,
som alltsa innefattar systemutveckling för tillstandsregistrering samt
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rapportering av statistik, att ta fram ny tillsynsvagledning och kunskapsprov samt att ta fram nya blanketter för rapportering försaljning.
Utredningen bedömer darmed att gardsförsaljning innebar en engangskostnad för Folkhalsomyndigheten som uppgar till drygt 3,7 miljoner
kronor, samt löpande kostnader om 270 000 kronor arligen.

Kostnader för Polismyndigheten för tillsyn

Utredningens förslag innebar att Polismyndigheten ska yttra sig
över ansökan om gardsförsaljning, i likhet med rutinen för serveringstillstand och provsmakningstillstand. Som utredningen konstaterar i
avsnitt 10.7.2, torde den som ansöker om gardsförsaljningstillstand i
manga fall redan ha beviljats serverings- eller provsmakningstillstand,
och den aktuella tillverkaren och tillverkningsstallet har da varit föremal för ett motsvarande remissförfarande. Darmed bedöms den
tillkommande administrationen för Polismyndigheten vara begransad och hanterbar inom befintliga medel.
Eftersom förslaget handlar om alkoholförsaljning, skulle det potentiellt kunna innebara en ökning av ordningsstörningar som polisen
maste hantera. Utredningen bedömer dock att den marginella ökningen av alkohol i samhallet till följd av gardsförsaljning som skattas
till 0,24-0,29 procent beroende pa substitutionseffekt, skulle innebara marginella förandringar aven i antalet ordningsstörningar. De
begransningar som utredningen föreslar samt den generellt sett höga
prisnivan pa produkterna bedömer utredningen ytterligare minskar
risken för ordningsstörningar till följd av gardsförsaljningen.

Kostnader för domstolarna för eventuella domstolsárenden
Enligt 10 kap. 1 § alkohollagen far Folkhalsomyndighetens eller en
kommuns beslut överklagas hos allman förvaltningsdomstol.
Gardsförsaljning kommer att innebara att tillverkare kommer
kunna salja begransade mangder alkoholdrycker direkt till konsument, och det gar inte att utesluta att det kan skapas incitament för
nya aktörer att försöka utmana, tanja pa reglerna och hitta innovativa
lösningar för att komma runt de bestammelser som utredningen
föreslar. Detta kan ge upphov till domstolsprövningar. I syfte att
minska rattsosakerhet och förhindra kringgaenden av syftena bakom
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regleringen, har utredningen föreslagit att Folkhalsomyndigheten
ska fa ta fram föreskrifter för att tydliggöra exempelvis kraven pa
upplevelsetjansten. De intradeskostnader som finns för att starta
hantverksmassig dryckestillverkning, samt de krav pa exempelvis
upplevelsearrangemang och mangdbegransning som utredningen
föreslar, bedöms ocksa minska incitamenten för oseriösa aktörer att
ansöka om gardsförsaljningstillstand.
Sammantaget bedömer utredningen att antalet mal till följd av
gardsförsaljning bör kunna hanteras inom ram för domstolarna.

Kostnader för lansstyrelser att hantera kommunernas inlamnade
tillsynsplaner
Lansstyrelserna har redan i dag tillsyn inom lanet enligt 9 kap. 1 §
alkohollagen, och ska bitrada kommunerna med rad i deras verksamhet. Lansstyrelserna ska aven ta emot tillsynsplaner fran kommunerna. Precis som i föregaende diskussioner sker detta redan i dag i fraga
om serveringstillstand samt provsmakningstillstand, och gardsförsaljning torde darför inte medföra betydande merarbete för lansstyrelserna. Utredningens förslag bedöms darför kunna hanteras inom ram
för lansstyrelserna.

Konsekvenser för Systembolagets sortiment och utdelning
I berakningarna av effekterna av gardsförsaljning har Sweco och
utredningen bedömt att det finns en viss substitutionseffekt, dvs. att
det som köps inom ramen för gardsförsaljning till viss del ersatter
andra köp av alkohol, exempelvis Systembolagets försaljning och
privatinförsel. Systembolaget har patalat att de ser att gardsförsaljning kommer medföra en minskad efterfragan och köp fran deras
TSLS-sortiment och att de darmed kan behöva se över hur sortimentet ska hanteras och om det finns en tillracklig kundefterfragan
för att det ska finnas kvar framöver. Majoriteten av dryckesproducenterna har patalat att de ser TSLS-sortimentet som en viktig
saljkanal och att gardsförsaljning inte bör genomföras pa bekostnad
av TSLS-sortimentet.
För den fortsatta analysen förutsatter utredningen att de inköp
som gardsförsaljningen ersatter ar sadana inköp som annars skulle
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göras hos Systembolaget. Utredningen förutsatter ocksa att substitutionen till största delen ersatter försaljning fran TSLS-sortimentet.
Som utredningen tidigare har konstaterat konsumerar svenskarna
mindre alkohol an tidigare, det har varit en stadigt nedatgaende trend
sedan cirka 10 ar tillbaka. Intresset för lokala och smaskaligt tillverkade produkter har samtidigt ökat markant sedan införandet av
TSLS-sortimentet pa Systembolaget. Intresset syns ocksa i utvecklingen av antalet smaskaliga dryckestillverkare i Sverige som har
ökat de senaste aren. Darför kan man konstatera att svenskarna till
viss del har skiftat sin alkoholkonsumtion till att dricka mindre men
dyrare produkter. Det finns heller ingenting som talar för att intresset för smaskaliga verksamheter och lokala produkter ar avtagande,33
sa det ar inte osannolikt att efterfragan pa produkter fran Systembolagets TSLS-sortiment kommer fortsatta vara hög.
Mot den bakgrunden bedöms det inte sjalvklart att gardsförsaljning skulle inverka negativt pa Systembolagets försaljning av
produkter ur TSLS-sortimentet i förhallande till i dag, aven om viss
substitution fran detta sortiment skulle ske. Ett minst lika troligt
scenario ar att gardsförsaljning möter det ökade intresset för lokala
produkter och bidrar till att öka det. Besökare som efter ett besök
hos en dryckestillverkare köper med sig nagra drycker, torde valja
att i fortsattningen köpa dessa via Systembolaget i stallet för att vid
varje inköp behöva genomga en besöksupplevelse som bade tar tid
och kostar pengar. Det ar inte heller osannolikt att atminstone en
viss del av substitutionen snarare skulle ske fran det fasta sortimentet. Darför bedöms det inte vara sjalvklart att efterfragan pa Systembolagets TSLS sortiment skulle minska till följd av gardsförsaljning.
Áven branschrepresentanter har framfört att gardsförsaljning
snarare kan leda till en ökad efterfragan pa Systembolaget till följd
av den ökade uppmarksamheten för smaskaliga hantverksprodukter
som gardsförsaljning kan bidra till.
Oavsett hur substitutionen skulle se ut utgör den totala mangden
ren alkohol som beraknas saljas genom gardsförsaljning ar 2025 cirka
0,51 procent av Systembolagets totala försaljning ar 2020. Nar det
galler TSLS-sortimentets andel av Systembolagets omsattning, har

33 Denna konsumtionstrend, dvs. frán globalt till lokalt, lyfts bl.a. fram i Visit Swedens trendrapport 2020 om maltidstrender (Visit Sweden - Trendrapport 2020, Maltidstrender, s. 9).
Áven LRF patalar att man inte ser nagon avmattning i intresset för lokala och smaskaliga
produkter.
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den ökat fran cirka 0,35 procent 2014 till 0,98 procent 2020, enligt
tabell 12.8 nedan.
Tabell 12.8

Systembolagets och TSLS-sortimentets omsattning 2014-2020

Ar
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Total omsattning
(miljoner kronor)
45 838
40 210
38 583
36 642
35 544
34 513
33 008

Omsattning TSLS
(miljoner kronor)
448
303
270
220
188
138
116

Andel

0,98%
0,75%
0,70%
0,60%
0,53%
0,40%
0,35%

Kalla: Konkurrensverket.

Om Systembolagets totala omsattning och aven TSLS-sortimentet
fortsatter att utvecklas enligt de relativt linjara trender som de uppvisat 2014-202034, skulle detta innebara att TSLS-sortimentets omsattning ar 2025 skulle uppga till 642 miljoner kronor och Systembolagets totala omsattning till 52,9 miljarder kronor, vilket betyder att
TSLS-sortimentets andel skulle uppga till 1,21 procent av den totala
försaljningen. Utifran antagandet att all substitution skulle ske fran
Systembolagets TSLS-sortiment skulle detta medföra att TSLS-sortimentets omsattning inte ökade i samma utstrackning som projicerat,
utan var 10 respektive 20 procent lagre. Det innebar att TSLS-försaljning skulle motsvara 1-1,1 procent av Systembolagets totala försaljning ar 2025, dvs. lite högre an vad den var ar 2020.
TSLS-sortimentet star i dag för en liten del av Systembolagets
försaljning, samtidigt som hanteringen av den ar mer kostsam an det
fasta sortimentet som saljs i större volymer. Systembolaget har ett
fast paslag för samtliga drycker inom samma kategori, och darför
samma paslag för en öl i det fasta sortimentet som en i TSLSsortimentet.35 Pa grund av den mer kostsamma hanteringen av TSLSsortimentet, kommer darför Systembolagets vinst till stor del fran
försaljning av stora volymer i det fasta sortimentet. TSLS-sortimen34 ”Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker”, rapporter till
Europeiska kommissionen. Juni 2021-2015. Konkurrensverket.
35 ”Ár gardsförsaljning landsbygdens raddning?” Digitala Almedalen 2021, 52 min in i seminariet. https://almedalsveckanplay.info/62595 [besökt 2021-10-18].
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tets begransade försaljning och laga marginaler har darför en nastintill obefintlig effekt pa Systembolagets vinst och darmed utdelningen till statskassan. Skulle substitutionen i stallet ske fran det
fasta sortimentet dar man har en högre vinstmarginal, skulle eventuellt vinsten och utdelningen kunna paverkas. Men, som utredningen tidigare konstaterat, handlar gardsförsaljning enligt utredningens förslag om mycket sma mangder alkohol i förhallande till
Systembolagets totala försaljning.
Utredningen gör mot den bakgrunden bedömningen att Systembolagets utdelning till staten inte kommer paverkas namnvart till
följd av att tillata gardsförsaljning. Utredningen ser inte heller utifran berakningar av framtida omsattning, att efterfragan pa Systembolagets TSLS-sortiment skulle minska till nivaer under nuvarande.
Det bedöms inte heller osannolikt att efterfragan pa TSLS-sortimentet snarare ökar till följd av gardsförsaljning och ett ökat intresse för
lokala och smaskaliga drycker.

12.2.5

Konsekvenser för naringslivet

Konsekvenser för dryckestillverkarna
Dryckestillverkarna bedömer att besöken per försaljningsstalle till ar
2025 i genomsnitt kommer att öka med cirka 1 073 personer till följd
av att tillata gardsförsaljning, och totalt uppga till 3 220. Besökarna
beraknas i genomsnitt köpa tre fjardedelar av den tillatna mangden
drycker. Dryckestillverkarna kommer enligt utredningens förslag
darför erhalla intakter för bade upplevelsetjansten och försaljningen
av drycker. Flera av gardarna som utredningen har besökt erbjuder
aven andra tjanster i samband med ett besök, sasom övernattning
och matservering. Hur stor andel av tillverkarna som erbjuder kringtjanster av detta slag ar oklart, och darför valjer utredningen att
bortse fran dessa tillkommande intaktskallor som sakerligen flertalet
tillverkare erbjuder. Delvis pa grund av osakerheten men aven för att
inte riskera att överskatta de positiva effekterna av gardsförsaljning.
I utredningens berakningar av skatteintakter skattas den ökade
omsattning i försaljning som gardsförsaljning skulle medföra, totalt
till 476,6 miljoner kronor (406 miljoner kronor efter skatt). Ökningen av upplevelsetjanster motsvarar pa samma satt totalt en ökad
omsattning om 236,6 miljoner kronor (177,5 miljoner kronor efter
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skatt) för dryckestillverkarna med utredningens justerade siffror för
hur besökarna fördelar sig mellan de olika besökstyperna. I genomsnitt betyder det att dryckestillverkarna ökar sin omsattning med
838 000 kronor. För dryckestillverkarna skulle detta tillskott potentiellt innebara betydande skillnader, i en bransch dar 42 procent av tillverkarna bedömer lönsamheten som ganska dalig och 15 procent som
mycket dalig enligt LRF:s dryckesbranschrapport 2021. I samma
undersökning svarar dessutom 57 procent av tillverkarna att de definitivt eller troligen kommer att göra större investeringar de kommande aren, vilket indikerar att det ar en bransch dar framtidstron ar hög.
Att erbjuda upplevelsetjanster och gardsförsaljning utöver försaljning till Systembolag och restauranger, borgar ocksa för en stabilare ekonomi och en battre planeringshorisont för investeringar och
utveckling av verksamheten.
Gardsförsaljning medför aven kostnader för dryckestillverkarna,
bland annat för tillstand och tillsyn. Avgifterna för detta varierar
mellan kommuner och kan bero pa öppettider, omsattning m.m.,
men enligt Naringslivets regelnamnd (NNR) var den genomsnittliga
avgiften ar 2020 för ett nytt serveringstillstand 9 513 kronor.36 Föregaende utredning om gardsförsaljning (SOU 2010:98) bedömde att
det för majoriteten av tillverkarna vid gardsförsaljning i praktiken
skulle bli fraga om ett andrat tillstand, som darmed skulle medföra
en kostnad om 2 500 kronor per tillstand. Kostnaden bedöms sedan
2010 ha ökat, och darför raknar denna utredning med en kostnad om
3 000 kronor för tillverkarna för att ansöka om gardsförsaljningstillstand, givet att dessa i manga fall redan har ett serverings- eller
provsmakningstillstand. Áven tillsynsavgifterna skiljer sig kraftigt
mellan kommunerna, men i genomsnitt ar avgiften 10 614 kronor
enligt NNR:s rapport. Tillsynsavgifterna bestar ofta av en fast avgift
och en rörlig avgift. Föregaende utredning om gardsförsaljning
bedömde att tillsynsavgifterna inte skulle öka till följd av den ytterligare tillsyn som gardsförsaljning medför. Den har utredningen gör
en annan bedömning mot bakgrund av att tillsynen ska inkludera bade
kraven kring försaljningen och upplevelsearrangemangen. Kostnaderna bedöms dock, i enlighet med vad föregaende utredning anförde,
vara lagre an kostnaden för det utökade tillstandet, och beraknas till
1 500 kronor per tillverkare. Tillsammans bedöms avgifterna för
36 ”Servermgstillstánd - Tillampning, avgifter, tillsyn och god myndighetsutövning” Naringslivets regelnamnd, juni 2020.
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dryckestillverkarna darmed uppga till ytterligare 3 000 kronor för tillstand och 1 500 kronor arligen för tillsyn.
Gardsförsaljning kommer utöver avgifterna att innebara ytterligare kostnader för tillverkarna i form av administration av försaljningen och upplevelsetjansterna, samt kostnader för ytterligare personal. Det eventuella överskott som tillverkarna far av upplevelsetjansterna och gardsförsaljningen kommer troligtvis till största delen
aterga till verksamheten i form av investeringar eller buffert för att
fa en stabilare ekonomi.
En ytterligare möjlig effekt till följd av att besökare far köpa med
sig dryck, ar att tillverkarna far reklam för sina produkter via besökare som uppmarksammar vanner och bekanta pa drycken som
köpts genom gardsförsaljning. Darmed far produkterna spridning
till konsumenter som annars kanske inte skulle ha besökt tillverkaren eller köpt den specifika drycken pa Systembolaget. Samma sak
galler utlandska besökare som till stor del i dag har svart att första
varför de inte kan fa köpa med sig dryck hem. Svenska drycker skulle
darmed fa en högre spridning aven internationellt, vilket kan inverka
positivt pa efterfragan pa svenska drycker i stort och darmed en
möjlig exportökning. Gardsförsaljning bedöms darför medföra att
exponeringen av de lokalt producerade dryckerna ökar i nagon man
bade nationellt och internationellt, vilket kan medföra positiva
effekter pa efterfragan och pa svensk dryckesbransch i stort.
För svenska dryckestillverkare, sarskilt det flertal som bedriver
smaskalig verksamhet, ar Systembolaget och i synnerhet TSLS-sortimentet en mycket viktig försaljningskanal. Om Systembolaget, trots
utredningens resonemang och skattningar ovan, skulle anse sig nödgat att slopa TSLS-sortimentet till följd av minskad försaljning,
skulle det innebara betydande negativa effekter för dryckestillverkarna. De flesta tillverkarna har uttryckt att de inte ar intresserade
av att bedriva gardsförsaljning om det medför nedlaggning eller
betydande begransningar för TSLS-sortimentet.

Konsekvenser för övriga naringslivet till följd av ökade besökssijfror
Totalt skattas antal tillkommande besökare till följd av gardsförsaljning uppga till 615 635 personer. De tillkommande besökarna pa
tillverkningsstallen som Sweco har skattat till följd av gardsförsalj-

208

SOU 2021:95

Konsekvensanalys

ning, antas förutom sjalva besöket pa tillverkningsstallet aven konsumera hos andra narliggande företag eller sadana som ligger pa
vagen till tillverkaren. Exempelvis bedöms det vara rimligt att anta
att besökarna aven besöker nagon restaurang i narheten eller köper
andra lokalt producerade varor som antingen saljs pa intilliggande
gardar eller pa samma plats dar gardsförsaljningen sker. Tillverkare
som utredningen har besökt har patalat att deras verksamhet har
spridningseffekter och att kombinationen av lokalt producerad mat
och dryck ger besökarna en komplett upplevelse. I stadsmiljö kan
det handla om att besökarna ater pa en restaurang i narheten eller pa
sjalva tillverkningsstallet i samband med en upplevelsetjanst, eller att
stadsborna besöker en annan stadsdel an de normalt rör sig i för att
besöka en tillverkare, och bidrar till naringen pa en annan plats an
vanligt.
Att skatta omfattningen av samtliga spridningseffekter ar inte
görligt inom denna utredning, men genom att anta ett modest
schablonbelopp som besökarna gör av med pa kringliggande verksamheter, kan vi skatta en trolig minsta spridningseffekt. Hur
mycket olika besökare gör av med varierar sakerligen mycket, fran
nagon hundralapp till flera tusen kronor beroende pa olika faktorer
sasom avstandet besökarna maste ta sig, hur ofta man kan tankas
komma tillbaka och vilket utbud som finns. Utredningen bedömer
att ett schablonbelopp om 300 kronor per besökare borde vara ett
rimligt men anda lagt antagande om hur mycket pengar besökarna
konsumerar pa kringliggande verksamheter. Med 615 635 tillkommande besökare per ar till följd av gardsförsaljning innebar det en
ökad omsattning för kringliggande verksamheter om 184,7 miljoner
kronor arligen, vilket medför ökade skatteintakter om 23 miljoner
kronor.37

Konsekvenser för smaföretagare
Utredningen har ovan redovisat effekterna för dryckestillverkarna,
vilket till stor del sammanfaller med effekter för smaföretagare, eftersom de allra flesta dryckestillverkarna ar smaföretag. Enligt SCB:s
register ar cirka 90 procent av dryckestillverkarna företag med
0-4 anstallda. Darför skulle gardsförsaljning innebara, som tidigare
37 Med en genomsnittlig skattesats om 12,5 procent.
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diskuterats, en ytterligare inkomstkalla för smaföretagen som darmed
kan fa en stabilare ekonomi och battre möjligheter att investera i verksamheten. Áven tillkommande arbetstillfallen och battre lönsamhet i
företagen skulle ha betydelse för smaföretagen. Smaföretag har ofta
stor betydelse i mindre tatorter och pa landsbygden för utveckling av
lokalomradet, och med battre lönsamhet, utvecklad verksamhet och
besöksverksamhet kan detta ytterligare gynna utveckling i naromradet.
Större företag vars arliga tillverkade mangd överskrider vad som
ar tillatet inom utredningens förslag om gardsförsaljning, kommer
inte fa bedriva gardsförsaljning. Detta omfattar de 14 största bryggerierna (3,9 procent av bryggerierna), de fyra största ciderproducenterna (7,1 procent), de tva största vingardarna (3,1 procent) samt
de atta största destillerierna (10,7 procent), enligt Folkhalsomyndighetens statistik över inrapporterade tillverkade mangder ar 2020.
Smaskalighetskravet skulle potentiellt kunna paverka smaföretag
som ar i en tillvaxtfas och behöver valja mellan att fortsatta vaxa och
uteslutas fran gardsförsaljning eller begransa tillvaxten för att inte
överskrida tillatna tillverkade nivaer. För vingardarna, cidertillverkarna och destillerierna ar det dock relativt stor skillnad mellan de
som hamnar under gransen och över gransen, vilket minskar risken
för att begransningen skulle vara tillvaxthammande eftersom det
finns utrymme att vaxa. För cidertillverkarna rapporterar den största
tillverkaren under gransen om 500 000 liter per ar, en tillverkning
om 405 000 liter per ar, och kan darmed vaxa med nastan 25 procent
innan gransen för gardsförsaljning nas. För vingardarna rapporterar
den största under gransen en tillverkning om 75 000 liter arligen, och
kan darmed vaxa över 100 procent innan gransen om 200 000 liter
arligen nas. För destillerier rapporterar den största tillverkaren under
gransen en tillverkning om 48 500 liter, och har darmed en möjlighet
att vaxa med 44 procent innan gransen nas. Bryggerierna ar daremot
betydligt fler och mer jamnt fördelade, aven om det finns ett antal
mycket stora bryggerier som tillverkar över 9 miljoner liter arligen.
De tre största tillverkarna under gransen rapporterar volymer pa
434 000, 349 000 och 323 000 liter ar 2020, och kan darmed vaxa med
15, 43 respektive 55 procent. Darmed finns det anda viss marginal att
vaxa aven om den ar mindre an inom andra dryckesslag. Den minsta
öltillverkaren över gransen pa 500 000 liter, tillverkade 538 000 liter
och darför kan det möjligen vara intressant för den tillverkaren att
minska tillverkningsvolymen för att kunna erbjuda gardsförsaljning.
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Eftersom tillverkarna ar anonymiserade i utredningens data saknas
information om hur manga av företagen under granserna som ags
eller pa annat satt ar beroende av ett företag över gransen och darmed
inte heller kan omfattas av gardsförsaljning. Swecos branschanalys
indikerar dock att det visserligen förekommer men att det ar ovanligt
att mindre bryggerier ar kopplade till större bryggerier (se bilaga 3).
Utredningen bedömer att kravet pa smaskalighet och oberoende
inte verkar tillvaxthammande för majoriteten av dryckestyperna och
tillverkarna enligt dagens tillverkning, men kan innebara att bryggerier precis under eller över gransen valjer att anpassa sin tillverkning för att ges möjlighet att bedriva gardsförsaljning.

Konsekvenser för landsbygden
Med hansyn tagen till att SCB:s statistik inte innefattar alla dryckestillverkare, vilket tidigare konstaterats, kan anda andelen som ar
belagna inom och utanför tatort vara av intresse. Enligt SCB:s
statistik ar 41 procent av företagen belagna pa landsbygden eller i
tatorter med mindre an 3 000 invanare.
För dessa företag som inte ar belagna i eller i narheten av en större
tatort kan gardsförsaljning innebara betydande effekter för lönsamheten och möjligheten att försörja sig pa dryckestillverkningen. Sarskilt eftersom det kan vara langt till systembolag som dessutom inte
ar lika valbesökta som de i eller i narheten av storstader. Ofta har inte
landsbygdstillverkarna heller försaljning via mer an en eller nagra fa
systembolag, eftersom tillverkningen ska ske inom 15 mil fran butiken för att kvala in i deras TSLS-sortiment. Det ar inte osannolikt att
de positiva effekterna av möjligheten att bedriva gardsförsaljning darmed kommer att vara som störst bland dessa dryckestillverkare.
Utredningen har tidigare ocksa lyft fram möjliga spridningseffekter
till följd av gardsförsaljning för andra lokala verksamheter i form av
livsmedelstillverkare samt restaurang- och hotellnaring. Gardsförsaljning skulle darmed bidra till regeringens satsning för en levande
och vaxande landsbygd dar man ska kunna leva, bo och arbeta i alla
delar av landet.
I sammanhanget ar det aven viktigt att notera aspekter kring
ravaruproduktionen som framst berör vingardar och ciderproducenter. Vingardar och ciderproducenter med egna vinstockar och
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frukttrad har ett betydligt högre föradlingsvarde an spannmal, vilket
gör att det ur en ekonomisk aspekt ar en effektiv anvandning av landyta att odla ravaror som föradlas till alkoholhaltiga drycker.

12.2.6

Konsekvenser för konsumenter

Konsekvenserna för besökare ar framst den bekvamlighet det
innebar att i samband med sitt besök pa tillverkningsstallet och köp
av en upplevelse fa möjligheten att ta med sig en souvenir hem,
i stallet för att behöva aka till Systembolaget. Utlandska konsumenter kanske dessutom inte har möjlighet att besöka ett systembolag
som har produkterna i sitt sortiment, varför gardsförsaljning skulle
vara den enda möjligheten att fa med sig dryck hem. Möjligheten att
köpa dryck pa plats medför en ökad konsumentnytta, bade för
svenska och utlandska besökare, som utredningen dock valjer att
inte försöka skatta eftersom den ar svarbedömd och troligtvis relativt liten relativt andra skattade varden.

12.2.7

Konsekvenser för jamstalldhet

Alkoholproblem finns i alla delar av befolkningen. Enligt Folkhalsomyndigheten uppgav 16 procent av befolkningen mellan 16-84 ar en
riskkonsumtion av alkohol ar 2020. Det var en högre andel man som
uppgav riskkonsumtion, 20 procent, jamfört med kvinnor, 12 procent. Riskkonsumtionen har i stort sett varit oförandrad sedan 2006.
Áven alkoholberoende ar utspritt över befolkningen, och precis
som riskkonsumtion star man för cirka tva tredjedelar av de som ar
alkoholberoende.38 Darutöver ar de socioekonomiska skillnaderna
relativt sma, och CAN konstaterar att det endast ar lagutbildade man
och kvinnor födda i ett annat nordiskt land som har en statistisk
signifikant ökad risk att bli alkoholberoende nar hansyn tas till
utbildning, inkomstniva, alder, sysselsattning och födelseland.39

38 Erica Sundin, Jonas Landberg, Jonas Raninen & Mats Ramstedt. ”Negativa konsekvenser av
alkohol, narkotika och tobak i Sverige - en ettarsuppföljning av beroende och utsatthet för
narstaendes bruk”. CAN rapport 149. Stockholm 2015.
39 Jonas Landberg, Mats Ramstedt & Erica Sundin. ”Socioekonomiska skillnader i beroende
och utsatthet för andras anvandning av alkohol, narkotika och tobak”. CAN rapport 176.
Stockholm 2018.
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CAN visar aven att kvinnor och personer i yngre aldersgrupper
har en ökad risk för att bli utsatt för en narstaendes alkoholmissbruk. De visar aven att ju svarare problemen ar, desto svarare ar det
för den narstaende att ta sig ur problematiken.40 Utredningens förslag som medför en mycket begransad ökning i alkoholkonsumtion,
bör darför i nagon man paverka mans konsumtion, riskkonsumtion
och alkoholberoende i större utstrackning an kvinnors, samtidigt
som det kan öka kvinnors och yngres utsatthet för narstaendes bruk.
Pa grund av den marginella ökningen i konsumtion som förvantas
till följd av gardsförsaljning torde effekterna dock vara mycket sma.

12.2.8

Konsekvenser för Sveriges internationella ataganden

Utredningen bedömer att den föreslagna regleringen ar förenlig med
WTO-ratten. De skal som redogörs för i avsnitt 9 till stöd för att en
restriktiv gardsförsaljningsmodell ar förenlig med EU-ratten, gör sig
ocksa gallande för att rattfardiga regleringen enligt WTO-ratten.
Det galler i förhallande till saval GATT-avtalet som regionala handelsavtal som Sverige ar bundna av, exempelvis handelsavtalet mellan
EU och Kanada, CETA.41

12.2.9

Anmalan till EU-kommissionen

Enligt artikel 39.5 andra stycket i Europaparlamentets och radets
direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjanster pa den
inre marknaden (tjanstedirektivet), ska medlemsstaterna anmala
nationella krav som ar tillampliga pa tjansteleverantörer fran andra
medlemsstater. Utredningens förslag innebar bl.a. krav pa hur en
dryckestillverkares erbjudande av vissa tjanster (studiebesök och
förelasningar) ska vara beskaffade för att tillverkaren ska ges möjlighet att bedriva gardsförsaljning. Enligt utredningens bedömning bör
förslaget darför anmalas till Europeiska kommissionen (kommissionen) i enlighet med artikel 39.5 i tjanstedirektivet.
Enligt det anmalningsförfarande som regleras i Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande betraffande tekniska föreskrifter och
40 CAN rapport 149.
41 Undantagsgrunderna framgar av artikel XX (20) i GATT och artikel 28.3 i CETA-avtalet.
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betraffande föreskrifter för informationssamhallets tjanster (anmalningsdirektivet), ska nationella krav avseende produkters egenskaper
och krav för informationssamhallets tjanster anmalas till kommissionen. Enligt direktivet ska bl.a. bestammelser som reglerar produktionsmetoder anmalas enligt förfarandet. 42 Utredningens förslag om
att en dryckestillverkare ska uppfylla vissa krav om hantverksmassighet i produktionen för att medges ratt att bedriva gardsförsaljning
(se avsnitt 10.3.2), utgör enligt utredningens bedömning en sadan
teknisk föreskrift. Förslaget bör darför aven anmalas till kommissionen enligt artikel 5.1 i anmalningsdirektivet.
Utredningen tolkar kommissionens dialog med Finland innan
malet Visnapuu, jamfört med den dialog som varit efter samma mal,
som att kommissionens förhallningssatt i fragan om gardsförsaljning
i nagon man har andrats (se avsnitt 7.1). Det gar dock inte att utesluta att det faktum att kommissionen inte har kritiserat Finlands
gardsförsaljningsregler efter malet Visnapuu, kan bero pa andra omstandigheter an rent juridiska stallningstaganden. Det ska darför
framhallas att regeringen genom de anmalningsförfaranden som
beskrivs i detta avsnitt kommer att ges en möjlighet att föra dialog
med kommissionen innan ett eventuellt beslut om gardsförsaljning
kan tas i riksdagen.

12.3

Konsekvenser av utredningens alternativa förslag

12.3.1

Konsekvenser för folkhalsan

Utredningen redovisar i avsnitt 10.4.3 och i bilaga 2 aven ett alternativt förslag om gardsförsaljning som dels ar begransat till jasta
drycker (alltsa inte spritdrycker), dels skulle inkludera krav pa att
huvuddelen av ravarorna som ger alkoholen dess karaktar har producerats pa garden. Enligt en enkatstudie genomförd av LRF svarade
90 procent av vingardarna att de helt och hallet odlar sin egen
huvudravara, medan 30 procent av ciderproducenterna och inga av
bryggerierna svarade att de gjorde det helt och hallet. Pa fragan om
tillverkarna till viss del odlar ravarorna svarade 71 procent av ciderproducenterna och fem procent av ölbryggerierna att de gjorde det.43
42 Artikel 1 c) och f) i anmalningsdirektivet.
43 LRF Mat och Drycks undersökning av dryckestillverkare och gardsförsaljning 2020 som
refereras till i Swecos branschanalys, se bilaga 3.
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Detta skulle innebara att de allra flesta bryggerier utesluts, medan
vingardar och ciderproducenter med egna vinstockar eller frukttrad
kommer kunna bedriva gardsförsaljning. Sweco utesluter darför
bryggerier och destillerier i analysen av det alternativa förslaget.
De flesta berakningarna i det följande utgar ifran en proportionerlig minskning av samtliga effekter till följd av minskat besöksantal. De övergripande folkhalsokonsekvenserna av detta förslag
presenteras i tabell nedan.
Tabell 12.9

Folkhalsokonsekvenser av utredningens alternativa förslag
jamfört med huvudförslaget

(30 procent substitutionseffekt)
Ökad mangd ren alkohol per person över 15 ar
Andel av total konsumtion
Tillkommande alkoholorsakade dödsfall enligt
Stockwell (procentuell ökning)

Alternativa förslaget Huvudförslaget
0,012 liter
0,029 liter
0,14 procent
0,34 procent
2,41
5,97
(0,09)
(0,22)

Tillkommande alkoholrelaterade
sjukhusvistelser enligt Stockwell
(procentuell ökning)
Totalt antal förlorade QALY

61,81
(0,09)
157

153,23
(0,22)
390

Kalla: Sweco.

En begransning till egen huvudsaklig ravaruproduktion skulle begransa folkhalsoeffekterna ytterligare, och minska en redan marginell effekt till nastintill obefintlig. Risken att barn och unga exponeras för alkohol minskar ytterligare med det alternativa förslaget, dels
eftersom det blir betydligt farre stallen som far bedriva gardsförsaljning, dels eftersom försaljningsstallena i praktiken skulle vara belagna pa landsbygden eftersom det da kravs att man odlar sina egna
ravaror för sin dryckesproduktion.

12.3.2

Konsekvenser för det offentliga

Kostnaden för förtida dödsfall och minskning av livskvalitet i enlighet
med tidigare metodik skulle uppga till 39-48 miljoner kronor. Kostnaderna för vard och behandling till 14,5 miljoner kronor, för produktionsbortfall 33,0 miljoner kronor och för brottslighet 9,1 miljoner
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kronor i utredningens alternativa förslag. Se jamförelse i tabell 12.
nedan.
Tabell 12.10 Kostnader för det offentliga i det alternativa förslaget

(30 procent
substitutionseffekt)
Förtida dödsfall och minskning
av livskvalitet (QALY)
Vard och behandling
Produktionsbortfall
Brottslighet

Alternativa förslaget
(miljoner kronor)

Huvudförslaget
(miljoner kronor)

39
14,5
33,0

48
35,2
80,1
22,2

9,1

Kalla-. Utredningens berakningar utifrán Sweco och Rambolls analyser.

Ett farre antal gardsförsaljningsstallen innebar en lagre total omsattning inom branschen i jamförelse med huvudförslaget, vilket resulterar
i mindre skatteintakter till följd av besöksverksamhet och försaljning
av drycker. Skatteintakterna fran besöksverksamheten beraknas uppga
till 20 miljoner kronor (huvudförslaget 59), och dryckesförsaljningen
till 18-22 miljoner kronor (huvudförslaget 49-60).
Antalet arbetstillfallen antar vi aven det minskar proportionellt
med antal besökare. Med 53 vingardar och 80 ciderproducenter dar
73 procent svarade att antalet anstallda skulle öka med i genomsnitt
2,17 personer, innebar det 211 nya arbetstillfallen, att jamföra med
1 346 nya arbetstillfallen enligt huvudförslaget.
Baserat pa antal arbetstillfallen beraknas kommunernas intakter
fran inkomstskatter totalt öka med 1,6 miljoner kronor, att jamföra
med huvudförslaget om 10 miljoner kronor. Kommunernas arbete
med tillstand och tillsyn ska ha full kostnadstackning och darmed
sker ingen förandring i nettoeffekten för kommunerna. Daremot
innebar det lagre intakter fran tillstand och tillsynsavgifter och aven
mindre administration, som annars hade kunnat skapa arbetstillfalle
inom kommunadministrationen.
Kostnaderna för Folkhalsomyndigheten antar utredningen ar
relativt lika som för huvudförslaget, eftersom de till stor del handlar
om att anpassa system, skriva föreskrifter och tillsynsvagledning,
vilket maste göras oavsett hur manga stallen gardsförsaljning omfattar. De löpande kostnaderna kan eventuellt minska nagot till följd
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av minskad administration vid behandling av data fran farre tillverkare.

12.3.3

Konsekvenser för naringslivet

Det alternativa förslagets begransade besöksantal i förhallande till
huvudförslaget skulle begransa ökningarna bade vad galler den totala
omsattningen för gardsförsaljarna och kringliggande verksamheter,
i enlighet med berakningarna av huvudförslaget. Total omsattning
sammanfattas i tabell 12.12 nedan.
Tabell 12.11 Konsekvenser för naringslivet av det alternativa förslaget

Alternativa förslaget
(miljoner kronor)

Huvudförslaget
(miljoner kronor)

216,3

476,6

80,9
63,2

236,6
184,7

Dryckestillverkarnas omsattning
fran dryckesförsaljning
Dryckestillverkarnas omsattning
fran upplevelseverksamhet
Övriga naringslivets omsattning
Kalla-. Utredningens berakningar utifrán Swecos analys.

Att utesluta destillerier och dryckestillverkare utan egen ravaruproduktion skulle medföra att nastan alla bryggerier och samtliga destillerier utesluts, varav den stora majoriteten av dessa ar smaföretag.
Konsekvenserna för landsbygden, i förhallande till huvudförslaget,
skulle vara mindre, eftersom de som i det alternativa förslaget far
bedriva gardsförsaljning alla ar belagna pa landsbygden. Darför skulle
tillverkningen och besöksverksamheten koncentreras till landsbygd
och bidra till en levande landsbygd. Det finns dock flera tillverkare
som ar belagna pa landsbygden men som inte har egen ravaruproduktion i sadan utstrackning att de kan omfattas av gardsförsaljning
enligt det alternativa förslaget. För vissa av dessa skulle det kanske
vara vart att starta egen ravaruproduktion för att fa bedriva gardsförsaljning, men det innebar höga trösklar bade i form av investeringar
och kunskap, och da det finns osakerheter kring framtiden för gardsförsaljning eller framtida besökstryck skulle troligtvis fa vara beredda
att göra de nödvandiga investeringarna.
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Konsekvenser av att inte tilláta nágon form
av gárdsförsáljning (noll-alternativ)

Att inte tillata nagon form av gardsförsaljning medför ocksa vissa
konsekvenser. Intresset för lokala och smaskaligt tillverkade drycker
ser som tidigare namnts ut att fortsatta öka och aven utlandska
besökare kommer till Sverige för att besöka dryckestillverkare. I en
malgruppsanalys som bland annat undersöker gardsförsaljning
genomförd av Visit Sweden44 under 2021 med respondenter fran ett
flertal lander,45 svarade 25 procent av samtliga turister att de ville
besöka ett bryggeri, destilleri, vingard eller musteri pa sin Sverigesemester. Av dessa svarade 27 procent att deras intresse för att
besöka tillverkarna minskade av vetskapen om att man inte far köpa
med sig alkoholdrycker.46
Dryckestillverkare har under utredningens arbete framfört att det
kan vara svart att salja till Systembolaget, att det maste passa in i
deras offertförfragningar och att lagerhallningen maste ske hos
tillverkaren i stallet för hos Systembolaget, vilket kan medföra att
tillverkaren maste leverera mindre kvantiteter en eller flera ganger i
veckan. Detta har gjort att vissa tillverkare har slutat att salja via
Systembolaget.

44 Malgruppsanalys 2021 (dell), Visit Sweden/Mindshare.
45 Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederlanderna, Storbritannien, Frankrike,
och USA.
46 Svaren visade aven att 13 procent av besökarna angav ett ökat intresse att besöka tillverkarna
om det inte var tillatet att köpa med sig dryck hem.
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12.5

Konsekvensanalys

Sammanstallning konsekvenser

Tabell 12.12 Sammanstallning konsekvenser av utredningens förslag ar 2025

Huvudförslag

Alternativt förslag

249 337 liter
0,34 procent
1 346 arbeten

100 575 liter
0,14 procent
211 arbeten

6-7 personer

2-3 personer

153-186 vistelser

62-75 vistelser

0,22-0,27 procent

0,09-0,11 procent

Folkhalsokostnader (báde för det offentliga och naringslivet)
Förtida dödsfall och minskning av livskvalitet
(QALY)
98-120
Kostnader för várd och behandling
35-43
Kostnader för produktionsbortfall
80-97
Kostnader för brottslighet
22-27
Totalt
235-287

(miljoner kronor)

Total försaljning via gardsförsaljning
(ren alkohol)
Andel av totalkonsumtionen
Ökning av arbetstillfallen

Folkhalsoeffekter
Antal tillkommande alkoholorsakade dödsfall
Antal tillkommande alkoholorsakade
sjukhusvistelser
Ökning av alkoholorsakade dödsfall och
sjukhusvistelser

Konsekvenser för det offentliga utöver folkhalsokostnader
Skatteintakter dryckesförsaljning
+49-60
Skatteintakter besöksverksamhet
+59
Skatteintakter spridningseffekter
+23
Kommunal inkomstskatt till följd av ökade
arbetstillfallen
+10
Kostnader Folkhalsomyndigheten
(engángskostnad)
-3,7
Totalt
137-148
Konsekvenser för naringslivet utöver folkhalsokostnader
Försaljning av drycker
Besöksverksamhet
Spridningseffekter
Totalt

+477
+237
+185
898

39-48
15-18
33-40
9-11
96-117

+18-22
+20
+8
+1,6

-3,7
44-48

+216
+81
+63
360

Inkluderar ej kommunernas intakter och kostnader för tillstánd och tillsyn samt dryckestillverkarnas
kostnader för detsamma eftersom kommunerna ska ha full kostnadstackning och darför endast ar en
överföring av medel. Summeringar kan avvika p.g.a. avrundningar.
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13.1

Förslag till lag om andring i alkohollagen
(2010:1622)

1 kap.

13 § Med gdrdsförsdljning avses detaljhandel med alkoholdrycker pd
tillverknings- eller vinodlingsstdllet i samband med ett studiebesök eller
en föreldsning som erbjuds allmdnheten mot betalning och som har
anknytning till den aktuella alkoholdrycken.

Paragrafen definierar vad som avses med gardsförsaljning. Övervagandena finns i avsnitt 10.2.1.
Gardsförsaljning definieras som detaljhandel i samband med ett
studiebesök eller en förelasning med anknytning till den aktuella
alkoholdrycken. Studiebesöket eller förelasningen ska erbjudas mot
betalning och till allmanheten.
Syftet med kravet att gardsförsaljning bara ska fa ske i samband
med ett sadant besöksarrangemang som anges, ar att sakerstalla att
besöket snarare an försaljningen ska vara i centrum. För att omfattas
av bestammelsen bör arrangemanget ha ett kunskapshöjande inslag
och ha viss varaktighet. Arrangemanget kan exempelvis besta i en
guidad rundvandring pa tillverkningsstallet, en förelasning om hur
alkoholdryckerna framstalls, dryckernas historia och utveckling
över tiden, en maltidsupplevelse med förelasande inslag dar man far
lara sig och prova pa att kombinera mat och vin eller kurser av olika
slag, t.ex. om vintillverkning, lagring av den aktuella drycken, ölbryggning, kryddning m.m. Det bör inte vara möjligt att erbjuda
förinspelade eller digitala arrangemang i syfte att kunna erbjuda
arrangemangen till ett lagt pris. Enbart servering av de aktuella alkoholdryckerna med eller utan servering av mat bör inte vara tillracklig.
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Daremot bör en dryckesprovning som inkluderar ett förelasande
inslag med anknytning till de provade produkterna utgöra ett godtagbart arrangemang.
I 5 a kap. 12 § 1 finns ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen utser att meddela narmare föreskrifter
om hur de studiebesök och förelasningar som avses i denna paragraf
ska utformas och vad de ska innehalla.
Att försaljningen ska ske pa tillverknings- eller vinodlingsstallet
och i samband med ett studiebesök eller en förelasning innebar att
försaljningen inte far ske genom e-handel eller pa annat satt pa distans.
I 5 a kap. 11 § andra stycket finns bestammelser om det lagsta priset som far erbjudas för studiebesöket eller förelasningen.
5 kap.

2 § Endast detaljhandelsbolaget fdr bedriva annan detaijhandel med
spritdrycker, vin, starköl och andra jasta alkoholdrycker och med alkoholdrycksliknande preparat án gdrdsförsáljning.
I paragrafen har tillagts att detaljhandel genom gardsförsaljning far
bedrivas utan hinder av detaljhandelsbolagets ensamratt att i övrigt
bedriva detaljhandel med alkoholdrycker.
5 a kap. Gardsförsaljning

1 § För gdrdsförsáljning krávs sárskilt tillstdnd av den kommun dár
försáljningsstállet ár beláget (gdrdsförsáljningstillstdndf
Gdrdsförsáljningstillstdnd fdr meddelas den som yrkesmássigt tillverkar alkoholdrycker under förutsáttning att
1. alkoholdryckerna som sáljs ár egentillverkade,
2. den karaktársgivande delen av tillverkningen som inte utgör
blandning, spádning, filtrering eller liknande behandling av enklare art
skerpd tillverkningsstállet,
3. tillverkarens produktionsvolym drligen uppgdr till högst
75 000 liter spritdrycker, 500 000 liter jásta drycker med upp till
10 volymprocent alkohol eller 200 000 liter jásta drycker med mer án
10 volymprocent alkohol, och
4. tillverkaren ár oberoende frdn tillverkare med produktionsvolymer som överstiger de som anges ipunkt 3.
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Gdrdfrrsáljningstdlstdnd fdr aven meddelas den som yrkesmassigt
odlar druvor som anvands vid vintillverkning under förutsattning att
1. vinet som saljs har tillverkats av druvor uteslutande frdn de egna
odlingarna, och
2. odlaren har godkants som upplagshavare för sddana varor enligt
9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Paragrafen anger de grundlaggande förutsattningarna för gardsförsaljning. Övervagandena finns i avsnitt 10.3 och 10.2.1.
Av första stycket framgar att ett sarskilt tillstand, gardsförsaljningstillstand, kravs för att fa bedriva gardsförsaljning.
Av andra stycket framgar inledningsvis att det bara ar den som
yrkesmassigt tillverkar alkoholdrycker som kan fa ett gardsförsaljningstillstand. Begreppet tillverkare definieras i 1 kap. 11 § första
stycket alkohollagen. Vidare framgar av andra stycket första punkten
att det bara ar egenproducerade alkoholdrycker som tillverkaren far
salja genom gardsförsaljning.
I andra stycket andra punkten anges krav pa att tillverkningen ska
vara hantverksmassig för att gardsförsaljningstillstand ska fa meddelas. Det innebar att den karaktarsgivande delen av tillverkningen
som inte utgör blandning, spadning, filtrering eller liknande behandling av enklare art ska ske pa tillverkningsstallet. Med andra ord ska
den avgörande föradlingen ske pa tillverkningsstallet. I fraga om öl,
vin och andra jasta drycker (t.ex. cider) betyder det att jasningen ska
ske pa tillverkningsplatsen. Utgangspunkten för alla former av ”ren”
sprit ar i stallet att destillation ska ske pa tillverkningsplatsen. Vid
tillverkning av whisky, rom, brandy (motsvarande de ursprungsskyddade beteckningarna cognac och armagnac), appelsprit (motsvarande calvados) och okryddat brannvin betyder det att destilleringen ska ske pa tillverkningsplatsen. För gin bör galla att den andra
destilleringen (da kryddorna tillsatts) ska ske pa tillverkningsplatsen
och för kryddat brannvin att destilleringen eller macerationen ska
ske pa produktionsplatsen. För att uppfylla detta krav bör det alltsa
inte vara tillrackligt att exempelvis endast blanda inköpta komponenter pa tillverkningsstallet. För sa kallade blanddrycker, t.ex. hard
seltzer som tillverkas av vissa mindre bryggerier, bör kravet innebara
att den alkoholhaltiga delen (maltbasen vid tillverkning av hard
seltzer), utöver sjalva blandningen, sker pa tillverkningsstallet.
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I 12 § 2 finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer att meddela narmare föreskrifter om
kravet om hantverksmassig tillverkning.
Av andra stycket tredje punkten framgar att tillverkaren ska
bedriva en smaskalig dryckesproduktion för att ges möjlighet att
bedriva gardsförsaljning. För den som tillverkar spritdrycker far produktionsvolymen inte överstiga 75 000 liter per ar. För den som tillverkar starköl, cider och andra jasta drycker med högst 10 volymprocent alkohol, far produktionsvolymen inte överstiga 500 000 liter
per ar. För den som tillverkar vin, fruktvin och andra jasta drycker
med mer an 10 volymprocent alkohol, far produktionsvolymen inte
överstiga 200 000 liter per ar. För den som tillverkar drycker inom
flera av dessa kategorier far ingen kategori överstiga de angivna
volymgranserna. Vid en ansökan om gardsförsaljningstillstand bör
det vara produktionsvolymerna under det föregaende kalenderaret
som ska galla.
I andra stycket fjarde punkten anges som en förutsattning för att
fa bedriva gardsförsaljning att tillverkaren ska vara oberoende fran
tillverkare av alkoholdrycker vars produktionsvolymer överstiger de
som enligt tredje punkten medger ratt till gardsförsaljning. Den
sökande ska vara oberoende bade i juridiskt och ekonomiskt hanseende fran sadana tillverkare. Det innebar att det inte far förekomma ett beroende exempelvis pa ledningsniva eller vad galler
agarandelar eller röstratt i bolaget. Ett gardsförsaljningstillstand bör
darmed inte fa ges till ett bolag i samma koncern som en dryckestillverkare med en produktionsvolym som överstiger de ovan angivna, eller till ett bolag med samma personer i ledningen eller som
pa annat satt star i ett beroendeförhallande till en sadan tillverkare.
Om agarförhallandena eller nagot annat förhallande förandras under
tillstandstiden pa ett satt som kan paverka uppfyllelsen av denna
bestammelse, bör det utgöra en sadan förandring som ska anmalas
hos kommunen enligt 9 kap. 11 § andra stycket.
Av tredje stycket framgar att aven den som yrkesmassigt odlar
druvor som anvands vid vintillverkning kan fa ett gardsförsaljningstillstand. En förutsattning ar dock enligt tredje stycket första punkten
att vinet som saljs har tillverkats av druvor uteslutande fran de egna
odlingarna. Enligt tredje stycket andra punkten ska vinodlaren, för
att fa gardsförsaljningstillstand, vara godkand som upplagshavare för
sadana varor enligt 9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.
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2 § Vid gdrdsförsdljning fdr försaljningen till varje enskildperson vid
samma besökstillfdlle inte överstiga 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin,
3 liter starköl, och 3 liter andra jdsta drycker.
I paragrafen anges kvantitativa begransningar för hur mycket tillverkaren eller vinodlaren far salja till varje enskild person vid varje
besökstillfalle. Övervagandena finns i avsnitt 10.2.2.
Enligt bestammelsen far försaljningen inte överstiga 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter starköl, och 3 liter andra jasta drycker.

3 § Frdgor om gdrdsförsaljningstillstdndprövas av den kommun ddr
försdljningsstdllet dr beldget. Ansökan om gdrdsförsdljningstillstdnd görs
skriftligen.
Kommunen fdr ta ut en avgift förprövningen enligt de grunder som
beslutas av kommunfullmdktige. Kommunen fdr ocksd ta ut en avgft
för tillsyn enligt 9 kap. av den som har tillstdnd att bedriva gdrdsförsdljning.

Paragrafen innehaller bestammelser om vem som prövar fragor om
tillstand och vad som i övrigt galler i det sammanhanget. Övervagandena finns i avsnitt 10.7.1 och 10.7.2.
Bestammelserna i paragrafen motsvarar i sak de bestammelser
som galler för ansökan om serveringstillstand (8 kap. 1 § första
stycket och 10 § alkohollagen).
4 § En ansökan om gdrdsförsdljningstillstdndfdr inte bifallas utan att
Polismyndighetens yttrande har inhdmtats.
Poltsmyndtgheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omstdndigheter som ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda
fallet och sdrskiltyttra sig över sökandens allmdnna ldmplighet för verksamheten.

Paragrafen innehaller bestammelser om yttrande fran Polismyndigheten. Övervagandena finns i avsnitt 10.7.2.
Bestammelserna motsvarar vad som galler i fraga om ansökan om
stadigvarande serveringstillstand (8 kap. 11 § alkohollagen).
5 § Ett gdrdsförsdljningstillstdnd ska avse viss tid och fdr som ldngst
ges till den 1 juli 2029.

225

Författningskommentar

SOU 2021:95

Paragrafen reglerar tillstandens giltighet. Övervagandena finns i avsnitt 10.8.2.
I paragrafen anges att ett gardsförsaljningstillstand ska avse viss
tid. Det ska alltsa inte galla tills vidare. Eftersom lagen galler till den
1 juli 2029, far tillstandet som langst galla till det datumet. Exempel
pa situationer da kortare tid an sex ar kan komma i fraga kan vara om
sökandens situation inte kan överblickas för framtiden eller att verksamheten star inför förandringar.
6 § Gdrdsförsáljningstillstdnd far bara meddelas den som visar att
han eller hon ar lamplig att utöva verksamheten med hansyn till sina
personliga och ekonomiska förhallanden samt omstandigheterna i
övrigt och att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav
som stalls upp i denna lag.
Sökanden ska genom att avlagga ettprov ocksa visa att han eller hon
har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som kravs
för att pa ett författningsenligt satt bedriva verksamheten med gardsförsaljning.

I paragrafen anges vissa grundlaggande krav som en tillverkare eller
vinodlare maste uppfylla för att medges gardsförsaljningstillstand.
Övervagandena finns i avsnitt 10.8.1.
Kraven som anges i paragrafen motsvarar det som enligt 8 kap.
12 § alkohollagen galler för att fa serveringstillstand.
Sökanden ska enligt första stycket visa att han eller hon ar lamplig
att bedriva gardsförsaljning av alkoholdrycker. Bevisbördan ligger
alltsa hos sökanden. Sökanden ska ocksa visa att han eller hon kommer att bedriva verksamheten i enlighet med de krav som stalls upp
i lagen. Pa samma satt som galler för serveringstillstand ar det tillstandsmyndigheten, dvs. kommunen, som far bestamma vilka handlingar som behövs för andamalet.
Andra stycket anger att den som ansöker om gardsförsaljningstillstand ska avlagga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som kravs för
att pa ett författningsenligt satt kunna bedriva verksamheten. I 12 §
finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestammer att meddela föreskrifter om de prov som
avses i detta stycke och om undantag i vissa fall fran skyldigheten att
avlagga prov.
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7 § Om gdrdsförsdljning pd grund av försdljningsstallets beldgenhet,
studiebesökets eller föreldsningens utformning eller av andra skdl kan
befaras medföra oldgenheter i frdga om ordning och nykterhet eller
sdrskild risk för mdnniskors hdlsa, fdr gdrdsförsdljningstillstdnd vdgras
dven om övriga krav som stdlls upp i lagen dr uppfyllda.

Paragrafen innehaller bestammelser som ger kommunen ratt att
under vissa förutsattningar vagra gardsförsaljningstillstand. Övervagandena finns i avsnitt 10.8.1.
Bestammelserna i paragrafen motsvarar huvudsakligen vad som
galler för serveringstillstand enligt 8 kap. 17 § alkohollagen. I paragrafen anges att tillstand till gardsförsaljning fár vagras aven om
övriga krav som stalls upp i lagen ar uppfyllda. Det finns saledes
ingen ”ratt” att fá gárdsförsaljnmgstillstand aven om de obligatoriska
kraven i lagen ar uppfyllda. Kommunen ges genom bestammelsen en
möjlighet att bedöma riskerna för eventuella alkoholpolitiska olagenheter som den tilltankta verksamheten kan tankas föranleda. I paragrafen anges som exempel pá omstandigheter som kan föranleda en
sádan bedömning, namligen försaljningsstallets belagenhet eller utformningen av det studiebesök eller den förelasning som ska tillhandahállas i samband med försaljningen.
Ett exempel pá nar försaljningsstallets belagenhet kan föranleda att
tillstánd vagras ar om det utrymme dar försaljningen av alkoholdrycker ar avsedd att aga rum inte ar utformat pá ett betryggande satt.
Ett exempel pá dá utformningen av studiebesöket eller förelasningen kan föra med sig att tillstánd vagras kan vara att tjansten ar
utformad sá att den strider mot reglerna om marknadsföring i 7 kap.
den nya alkohollagen. Ett annat exempel kan vara att det tilltankta
besöksarrangemanget ar utformad pá ett frán alkoholpolitiskt olampligt satt, t.ex. genom att tjansten sarskilt kan locka ungdomar.
Áven andra förhállanden kan vara skal till att ett tillstánd vagras.
En individuell prövning máste sáledes alltid ske med hansyn till
omstandigheterna i det enskilda fallet.
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Lokaler och personal
8 § Gdrdsförsdljningstillstdnd ska avse ett visst avgrdnsat utrymme
ddr försaijningen av alkoholdrycker ska ske. Utrymmet ska disponeras
av tillstdndshavaren. Tillstdndfdr inte meddelas förflera tillverkare att
utnyttja ett gemensamt utrymme för gdrdsförsdljning.
I paragrafen finns bestammelser om det utrymme dar försaljningen
av alkoholdrycker ska ske. Övervagandena finns i avsnitt 10.9.1.
I huvudsak motsvarar bestammelserna i paragrafen vad som galler
för serveringstillstand (jfr 8 kap. 14 § alkohollagen). Paragrafen
anger att ett gardsförsaljningstillstand ska avse ett visst avgransat utrymme dar försaljningen av alkoholdrycker ska ske och att utrymmet ska disponeras av tillstandshavaren. Det sistnamnda innebar att
tillverkaren genom ett hyresavtal eller pa nagot annat satt sjalv har
nyttjanderatt till försaljningsutrymmet.
I paragrafen stalls inte nagot krav pa att försaljningsutrymmet ska
ligga pa samma stalle som dar besöksarrangemanget tillhandahallas.
Samtidigt ar det inte nagot som hindrar det.
Till skillnad fran vad som galler för serveringstillstand ska, enligt
sista meningen, flera tillverkare inte fa utnyttja samma utrymme för
gardsförsaljning. Skalet till begransningen ar att förhindra att ett
försaljningsstalle blir mer lik en fullskalig butik, vilket skulle vara i
strid med syftet med reformen och ocksa vara olampligt fran alkoholpolitiska utgangspunkter.

9 § Tillstdndshavaren eller av denne utsedd försdljningsansvarig
person ska ha tillsyn över gdrdsförsdljningen och vara ndrvarande pd
försdljningsstdllet under hela tiden dd försdljningen dger rum. Den försdljningsansvarige ska ha fyllt 20 dr och vara ldmplig för uppgiften med
hdnsyn till sina personliga egenskaper och omstdndigheterna i övrigt.
Tillstdndshavaren ska till kommunen anmdla den eller de personer
som har utsetís att ansvara för gdrdsförsdljningen.
Tillstdndshavaren ansvarar för att den personal som anlitas vid
gdrdsförsdljningen har de kunskaper som behövs om vad som gdller för
försdljningen.
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Paragrafen innehaller krav pa att det ska finnas en (eller flera)
försaljningsansvarig(a) person(er) som har tillsyn över gardsförsaljningen av alkoholdrycker. Övervagandena finns i avsnitt 10.9.2.
Bestammelserna i paragrafen har utformats efter förebild i 8 kap.
18 § alkohollagen avseende serveringsansvarig person.

Försaljningstider m.m.

10 § Kommunen beslutar under vilka tider gdrdsförsaljning fdr bedrivas. Gdrdsförsaljning fdr dock inte bedrivas tidigare an klockan 10.00
och intepdgd langre an tillklockan 20.00. Vid bestammande av tiden för
gdrdsförsaljning ska sarskilt beaktas vad som sags i 7 §.

Paragrafen innehaller regler om nar gardsförsaljning far bedrivas.
Övervagandena finns i avsnitt 10.5.2.
Paragrafen har utformat delvis efter förebild i 8 kap. 19 § alkohollagen om serveringstider.
Enligt paragrafen ska kommunen besluta under vilka tider som
gardsförsaljning far bedrivas. Gardsförsaljning ska dock inte fa bedrivas tidigare an klockan 10.00 och inte paga langre an till klockan 20.00.
Det ar alltsa inom dessa tidsramar som kommunen ska besluta om
vilka tider som gardsförsaljning ska fa bedrivas. Kommunen ska harvid sarskilt beakta försaljningsstallets belagenhet, studiebesökets eller
förelasningens utformning eller andra skal som kan medföra olagenheter i fraga om ordning och nykterhet eller sarskilda risker för manniskors halsa. Det innebar att kommunen ska göra en individuell prövning med hansyn till omstandigheterna i det sarskilda fallet. Enbart
den omstandighet att en konkurrerande gardsförsaljare redan beviljats
en viss försaljningstid kan darmed inte motivera bifall till en ansökan
av ifragavarande slag (jfr prop. 1994/95:89 s. 97 och 98).
11 § Priset för alkoholdrycker som saljs genom gdrdsförsaljning fdr
inte sattas lagre an tillverkningskostnaden med tillagg för gallande
skatter med ett skaligtpdslag.
Priset pd det studiebesök eller den föreldsning som ska tillhandahdllas i samband med gdrdsförsaljning fdr inte sattas lagre an sjalvkostnaden med ett skaligtpdslag.
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Paragrafen anger de lagsta priser som far sattas för alkoholdrycker
och de besöksarrangemang som saljs i samband med gardsförsaljning. Övervagandena finns i avsnitt 10.5.1.
I första stycket anges att priset för alkoholdrycker som saljs genom
gardsförsaljning inte far sattas lagre an tillverkningskostnaden med
tillagg för gallande skatter med ett skaligt paslag. Bestammelsen motsvarar vad som enligt 8 kap. 21 § alkohollagen galler vid servering av
alkoholdrycker.
I andra stycket anges att priset pa det studiebesök eller den förelasning som ska tillhandahallas i samband med gardsförsaljning inte
far sattas lagre an sjalvkostnaden med ett skaligt paslag.

Bemyndigande
12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestámmer fdr
meddela föreskrifter om
1. hur de studiebesök och föreldsningar som avses i 1 kap. 13 § ska
utformas och vad de ska innehdlla,
2. de tillverkningskrav som avses i 1 § andra stycket 2,
3. den tid inom vilken kommunen ska fatta beslut i ett árende om
gdrdsförsáljningstiUstdnd, samt
4. de prov som avses i 6 § andra stycket och om undantag i vissa fall
frdn skyldigheten att avlágga prov.
Genom paragrafen bemyndigas regeringen eller den myndighet som
regeringen bestammer att meddela vissa föreskrifter avseende gardsförsaljning. Övervagandena finns i avsnitt 10.2.1, 10.3.2, 10.7.1 och
10.8.1.
Första punkten avser narmare föreskrifter om hur de studiebesök
och förelasningar som ska erbjudas i samband med gardsförsaljning
ska utformas och vad de ska innehalla. Föreskrifterna bör utga fran
vad som sags i kommentaren i anslutning till 1 kap. 13 § och utformas
med utgangspunkten att förhindra kringgaenden av syftet med
bestammelsen samt sakerstalla en enhetlig tolkning i hela landet.
Genom andra punkten bemyndigas regeringen eller den myndigheten som regeringen bestammer att meddela narmare föreskrifter
om det krav pa hantverksmassig tillverkning som galler för att fa
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bedriva gardsförsaljning. Bemyndigandet avser föreskrifter som narmare preciserar de i lagbestammelsen angivna tillverkningskraven.
Bemyndigandet som ges i tredje och jjardepunkten motsvarar i sak
det som galler för ansökan om serveringstillstand (se 8 kap. 10 och
12 §§ alkohollagen).

8 kap.
7 § Den som tillverkar alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande
preparat frdn rdvaror som produceras pd den egna gdrden och som har
ett stadigvarande serveringstillstdnd har ratt att, efter anmalan till kommunen, vid tillverkningsstallet erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna ellerpreparaten.
Om sddant tillstdnd saknas, fdr tillverkaren erbjuda provsmakning
av egentillverkade alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat
vid tillverkningsstallet efter sarskilt tillstdnd förprovsmakning
Den som har gdrdsförsaljningstillstdnd jdr i anslutning till sddan
försaljning erbjuda provsmakning av sddana alkoholdrycker som
tillstdndet avser.

Paragrafen innehaller bestammelser som under vissa förutsattningar
medger tillverkare av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande
preparat att erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna
eller preparaten. Övervagandena finns i avsnitt 10.6.
I paragrafen har ett nytt tredje stycke införts. Den nya bestammelsen innebar att den som har gardsförsaljningstillstand far erbjuda
provsmakning av sadana alkoholdrycker som gardsförsaljningstillstandet avser. I sadant fall behövs inget sarskilt provsmakningstillstand.

9 kap.

2 § Kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden
av de bestammelser som galler för servering av alkoholdrycker.
Kommunen och Polismyndigheten har ocksd tillsyn över detaljhandeln med folköl och gdrdsförsaljning.
Kommunen ska uppratta en tillsynsplan som ska ges in till lansstyrelsen.
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11 § Den som har beviljats serveringstillstdnd eller gdrdsförsaljningstillstdnd ska anmdla hos kommunen ndr han eller hon avser attpdbörja
verksamheten.
Anmalan ska ocksd göras om verksamheten ldggs ned eller om avbrott sker i den. Om verksamheten förandras till sin omfattning eller i
ndgot annat hanseende av betydelse för tillsynen ska detta ocksd anmalas, liksom betydande förandringar av dgarförhdllandena.
Anmalan ska göras i förvdg, eller om det förhdllande som föranlett
anmalningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmdl.

12 § Om den som har fdtt serveringstillstdnd eller gdrdsförsaljningstillstdnd enligt denna lag har avlidit, eller fdtt förvaltare enligt
11 kap. 7 ý fördldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen och vill
dödsboet eller förvaltaren fortsdtta rörelsen, ska anmdlan göras hos
kommunen. Anmdlan ska ha kommit in senast tvd mdnader efter dödsfallet eller beslutet om förvaltare. Har anmdlan inte kommit in inom
denna tid, upphör tillstdndet att gdlla.
Har den som fdtt serveringstillstdnd eller gdrdsförsdljningstillstdnd
försatts i konkurs upphör tillstdndet att gdlla omedelbart. Vill konkursboet fortsdtta rörelsen ska ny ansökan göras hos kommunen. Kommunen ska behandla en sddan ansökan med förtur.
Betrdffande den som bedriver tillverkning, partihandel eller handel
med teknisk sprit enligt denna lag ska motsvarande anmdlan som avses
i första och andra styckena göras till Folkhdlsomyndigheten.
17 § En kommun fdr meddela en innehavare av serveringstillstdnd
eller gdrdsförsdljningstillstdnd en erinran, eller i allvarligare fall eller
vid upprepade övertrddelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gdllde för tillstdndets meddelande, eller
2. följer de bestdmmelser som gdller för servering eller gdrdsförsdljning enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen

18 § En kommun ska dterkalla ett serveringstillstdnd eller gdrdsförsdljningstillstdnd om
1. tillstdndet inte langre utnyttjas,
2. det med tillstdndshavarens vetskap har förekommit brottslig
verksamhetpd serverings- eller försdljningsstdllet eller i anslutning
till dessa utan att tillstdndshavaren har ingripit, eller

232

SOU 2021:95

Författningskommentar

3. tillstdndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt
galler för tillstdndet pd ett sddant satt att varning inte ar en tillrackligt ingripande dtgard, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhdllanden som föranlett varningen har rattats
till.
Om flera tillstdndshavare har utnyttjat ett gemensamt serveringsutrymme enligt 8 kap. 14 § andra stycket fdr i stallet tillstdndet för
gemensamt serveringsutrymme dterkallas, om det inte kan utredas vilken tillstdndshavare som ar ansvarig för en handelse som ska föranleda
dterkallelse av serveringstillstdndet.
De ovan angivna paragraferna i fraga om tillsyn m.m. i 9 kap. kompletteras sa att de aven omfattar gardsförsaljning. Övervagandena
finns i avsnitt 10.7.3 och 10.8.1.

Ikrafttradande och övergangsbestammelser

1. Denna lag trader i kraft den 1 juli 2023.
2. Lagen galler till och med den 1 juli 2029.

Övervagandena i fraga om ikrafttradande och övergangsbestammelser finns i kapitel 11.
De nya och andrade bestammelserna i alkohollagen ska enligt
första punkten trada i kraft den 1 juli 2023.
Av andra punkten framgar att bestammelserna om gardsförsaljning ska upphöra att galla efter den 1 juli 2029.
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Sarskilt yttrande av experten Anna Domander,
Systembolaget
Utredningens förslag överensstammer inte med direktivet
och förutsattningar för uppdraget

Det ar oklart om det alls ar möjligt att införa en gardsförsaljningsreglering som ar förenlig med EU-ratten och som inte aventyrar det
svenska detaljhandelsmonopolet. Grunden för monopolet ar att folkhalsan varnas genom att privata vinstintressen utesluts vid försaljning
till konsument och att tillgangligheten begransas. Skulle en gardsförsaljningsreglering införas, utan verkningsfulla begransningar i linje
med alkohollagstiftningens grunder, star det klart att regleringen strider mot grunderna för monopolet, svensk alkoholpolitik och EUratten.
Utredningens huvudförslag innebar att en omfattande privat detaljhandel med starköl, cider, vin och spritdrycker etableras i Sverige, vid
sidan av Systembolagets verksamhet. Förslaget omfattar samtliga
dryckeskategorier och innehaller inga krav pa egen/lokal produktion
av ravara eller krav pa lokalisering pa landsbygd. Vissa villkor rörande
prissattningen föreslas men villkoren innebar ingen reell begransning och kan inte beivras effektivt.1 Utredningens angivna kvantitetsbegransningar per köptillfalle överstiger ett genomsnittsköp pa
Systembolaget, och eventuella antaganden att kundernas inköps-

1 Erfarenheter frán bl.a. konkurrensrattsomradet visar att utredningar om prisets relation till
kostnaderna ar svara och resurskravande, och det finns i dessa fall alltid ett stort utrymme för
argumentation och kringgaenden. Ska en prisreglering ha nagon som helst effekt kravs en
tydlig grans, i likhet med den grans kopplad till prisbasbeloppet som utredningen tidigare
föreslog. (Tidigare preliminart förslag innebar att besökstjansten inte fick asattas ett lagre pris
an 238 kr med 2021 ars prisbasbeloppsvarde.)
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volymer skulle vara lagre i detta fall saknar grund.2 Förslaget innebar
att ett stort antal tillverkare, av samtliga dryckeskategorier, kommer
att etablera detaljhandel med alkoholdrycker vid sidan av Systembolagets detaljhandel, pa landsbygd och i storstad. Redan de befintliga svenska alkoholtillverkarna utgör ett potentiellt butiksnatverk
pa cirka 800 försaljningsstallen pa landsbygd och i tatort i hela
landet.3 Detta kan jamföras med Systembolagets butiksnatverk som
uppgar till 448 butiker. Förslaget kan inte, ur nagot perspektiv,
betecknas som en ”restriktiv form av gardsförsáijning ”.
Syftet med gardsförsaljning ska enligt kommittédirektiven vara att
starka besöksnaringen pa landsbygden.4 Utredningens uppdrag ar inte
naringspolitiskt eller att allmant skapa gynnsamma förutsattningar för
svensk alkoholindustri (t.ex. genom att möjliggöra för sa manga som
möjligt att bedriva gardsförsaljning).
Av direktiven framgar att eventuella kommersiella effekter som
kan förvantas för naringslivet ska analyseras, men inte att sadana
effekter ska utgöra en styrande utgangspunkt för utredningens
övervaganden.5 Direktiven ar dessutom tydliga pa punkten att en
förutsattning för utredningens uppdrag ar att detaljhandelsmonopolet sakras6 och att folkhalsan inte far församras, t.ex. genom ökad
alkoholkonsumtion.7 Villkoren rörande detaljhandelsmonopolet
och folkhalsan ar ovillkorliga förutsáttningar, som inte far vagas mot
nagot annat syfte. Utredningens förslag ar inte förenligt med dessa
syften och förutsattningar. Förslagen tycks primart styrda av hansyn
till tillvaxt inom svensk dryckesindustri. Jag ser inte att förslaget kan
inordnas eller kopplas till grunderna i svensk alkoholpolitik, eller att
de uppfyller de EU-rattsliga kraven. Exempelvis blir det tydligt vid
övervaganden kring att inte införa krav pa produktion av egen eller
lokal ravara (liknande de krav som stalls i Norge och Finland) eller
krav pa lokalisering pa landsbygd. Utredningen noterar att begrans2 Genomsnittligt normalköp 2020 vid ett besök hos Systembolaget var 2,46 liter öl, cider eller
blanddrycker, 1,72 liter vin och 0,19 liter spritdryck. (Siffrorna har raknats fram genom att
dividera försaljningen per varugrupp med det totala antalet kunder.)
3 Se konsekvensanalysen, avsnitt 12.2, tabell 12.1. Det kan noteras att utredningens föreslagna
grans för ”smaskalighet” satts pa en sadan niva att mycket fa tillverkare utesluts fran möjligheten att bedriva detaljhandel. Sweco och LRF har mot bakgrund av en genomförd undersökning dessutom bedömt att antalet tillverkare inom samtliga dryckeskategorier kommer att
öka kraftigt fram till ar 2025.
4 Kommittédirektiven, sid. 2.
5 Kommittédirektiven, sid. 1 och sid. 8.
6 Kommittédirektiven, sid. 1.
7 Kommittédirektiven, sid. 9.

236

SOU 2021:95

Sarskilda yttranden

ningar av detta slag tydligare skulle knyta regleringen till vad som i
allmanhet avses med begreppen ”gdrd” och ”gdrdsförsdljning”, och att
de dessutom anknyter till vinster för landsbygden. Utredningen konstaterar vidare att sadana begransningar skulle innebara en markant
tillganglighetsbegransning men att begransningar av detta slag anda
inte ska införas. De enda skal som anförs mot att införa sadana
begransningar ar naringsmassiga aspekter. Utredningen hanvisar
bl.a. till att sadana begransande villkor skulle ”exkludera de allraflesta
bryggerierna och destillerierna” och ”minska de ndringsmasslga
vinsterna med gdrdsförsdljning”. Svensk produktion och naringsmassiga vinster vager da tyngre an folkhalsan och alkoholpolitiken
och, dessutom, pa bekostnad av en systematisk och sammanhangande lagstiftning. Vidare omfattar förslaget inhemska spritdryckstillverkare, till skillnad fran vad som galler i Norge och Finland.
Detta trots de sarskilda folkhalsorisker förknippade med dessa
alkoholstarka drycker, som motiverat en sarbehandling i andra delar
av svensk alkoholpolitik. Slutligen, kravet pa ” smdskalighet” ar satt sa
högt att det enbart utesluter ett fatal producenter.
Innebörden av förslaget blir i praktiken att smaskaliga producenter pa landsbygden kommer att utsattas för konkurrens fran
stora producenter, oavsett om dessa ar lokaliserade pa landsbygd
eller i tatort. Antalet nya detaljhandelsbutiker kommer att vara stort,
och den nya försaljningsformen kommer att framsta som en alldaglig
del av samhallet. Butiker av detta slag kommer knappast ses som en
unik företeelse som driver besök hos smaskaliga producenter pa
landsbygden. Förslaget blir darför i sin helhet kontraproduktivt utifran syftet att starka besöksindustrin genom nya möjligheter för
smaskalig produktion pa landsbygden.
Jag anser att förslaget strider mot förutsattningarna för uppdraget och att verksamhet skulle tillatas, som inte kan beskrivas som
”gdrdsförsdljning” enligt allmant sprakbruk. Förslaget ar oförenligt
med grundlaggande principer i svensk alkohollagstiftning, bl.a. att
privata vinstintressen ska uteslutas vid försaljning till konsument
(dvs. detaljhandel) och att tillgangligheten till alkohol ska begransas.
Vidare delar jag inte utredningens bedömning att reformen inte
kommer att ha nagon markbar effekt pa folkhalsan. Utredningens
analys av folkhalsoeffekterna ar missvisande och ger ingen realistisk
bild av de folkhalsorisker som star pa spel. Analysen bygger namligen pa grundantagandet att förslaget inte riskerar detaljhandels-
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monopolet, varför det enda som utvarderas ar fragan hur stor ökning
av konsumtionen som ar direkt förknippad med den försaljning som
kommer att ske fran tillverkarna. Analysen bortser alltsa fran den
huvudsakliga risken, dvs. att ett införande av förslaget medför att
detaljhandelsmonopolet blir betydligt svarare att försvara EUrattsligt. Utredningens beskrivning av följderna för Systembolagets
sortiment ar vidare missvisande. Systembolaget har upplyst utredningen om att bolaget, vid ett eventuellt införande av förslaget, bl.a.
av EU-rattsliga skal kommer att behöva utvardera förutsattningarna
för TSLS-sortimentet, inte minst eftersom förslagets utformning ar
sadant att det förvantas leda till förandringar i efterfragemönstret i
Systembolagets butiker.

Förslaget strider mot EU-ratten och aventyrar
detaljhandelsmonopolet

Utredningens EU-rattsliga bedömningar bygger pa en felaktig tolkning av tillampliga EU-rattsliga regler. Jag delar inte utredningens
bedömning utan anser dels att förslaget strider mot EU-rattsliga
regler om fri rörlighet för varor (artikel 34 FEUF) och att det inte
kan försvaras enligt artikel 36 FEUF, dels att förslaget innebar stora
EU-rattsliga risker för detaljhandelsmonopolet.

Utredningens förslag strider mot artikel 34 FEUF och kan inte
försvaras utifrdn reglerna i artikel 36 FEUF

Jag delar utredningens bedömning att det finns en stor risk för att
EU-domstolen anser att förslaget strider mot artikel 34 FEUF. Med
hansyn till att förslaget öppnar upp en försaljningskanal för svenska
producenter som andra EU-producenter inte har tillgang till, ar det
fraga om en diskriminering av utlandska producenter.
Utredningens slutsats att utestangningen av utlandska producenter kan försvaras utifran skyddet för folkhalsan enligt artikel 36
FEUF vilar huvudsakligen pa en mycket langtgaende tolkning av
EU-domstolens avgörande i Valev Visnapuu8, dar EU-domstolen
tillskrivs bedömningar som inte gjorts. Utredningens redovisning
ger intrycket att EU-domstolen prövade den finska gardsförsalj8 Mal C-198/14, Valev Visnapuu.
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ningsordningen och kom fram till att den uppfyllde EU-rattsliga
krav. I sjalva verket lamnade dock EU-domstolen till de finska domstolarna att sjalva pröva fragan. Domstolens enda vagledning till de
finska domstolarna var det korta konstaterandet att förhallandet att
gardsförsaljningsordningen kan tankas innebara ett skydd för inhemsk tillverkning inte racker som stöd för slutsatsen att de skal
som aberopats hade utnyttjats för att diskriminera varor eller för att
indirekt skydda vissa inhemska varor.9 EU-domstolens uttalande
innebar alltsa ett klargörande om att en övertradelse av EU-ratten
inte kan konstateras enbart genom en hanvisning till att gardsförsaljning kan tankas innebara ett skydd för inhemsk tillverkning.10
Fragan maste alltsa prövas, men EU-domstolen gjorde inte nagon
prövning av de aberopade folkhalsoskalen eller nagon bedömning av
regleringens proportionalitet.
Föreslagen reglering kan inte försvaras enligt artikel 36 FEUF och
uppfyller inte kravet pa proportionalitet. Folkhalsoriskerna ar kopplade till försaljningen av varorna och dessa risker blir inte mindre nar
försaljningen sker fran produktionsplatsen. Fragan som uppkommer
vid den EU-rattsliga bedömningen ar varför det ar nödvandigt av
folkhalsoskal att knyta ratten att bedriva detaljhandel till produktionsplatsen (och darmed införa begransningar som traffar just utlandska, men inte inhemska, producenter). Utredningen besvarar
inte den fragan, utan försvarar i stallet sarbehandlingen med att
svenska producenter - till skillnad fran producenter i andra lander ar förhindrade att salja sina drycker fran produktionsstallet. Utredningen anser att de svenska producenternas ratt att bedriva gardsförsaljning kan havdas vara ”konkurrensutjamnande” snarare an diskriminerande, och att detta positivt kan influera EU-domstolens proportionalitetsprövning. Argumentationen ar med andra ord inte att
förslaget utformats pa det satt som skett darför att det ar nödvandigt
för att uppna folkhalsosyftena, vilket kunde förvantas. Utredningens resonemang om ”konkurrensutjamning” över landsgranserna
ar inget som kan beaktas vid en proportionalitetsprövning av en utestangande atgard enligt artikel 36 FEUF. Dessutom baseras resonemanget pa det felaktiga antagandet att EU-domstolen tar hansyn till
konkurrensvillkoren i andra EU-lander an Sverige nar svenska ute9 Valev Visnapuu, p. 126.
10 Uttalandet innebar alltsa bara ett konstaterande om att det inte finns nagot EU-rattsligt per
se-förbud mot en gardsförsaljningsordning.
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stangande atgarder utvarderas. Omstandigheten att Sverige till skillnad fran manga andra EU-lander har valt att ha ett detaljhandelsmonopol, vilket ar tillatet enligt EUF-fördraget som en form av
kompromiss (under förutsattning att monopolet tillgodoser ett
konsekvent genomfört allmanintresse och ar icke-diskriminerande),
kan rimligtvis inte anvandas som ett försvar för andra handelshindrande och diskriminerande regleringar i Sverige.11 För övrigt finns
det producenter i andra EU-lander som i dag har i princip samma
regulatoriska situation som svenska alkoholtillverkare. Detta galler
exempelvis sprittillverkare i Finland som inte omfattas av nagon
gardsförsaljningsordning i hemlandet.
Sammanfattningsvis bedömer jag att förslaget inte uppfyller kraven enligt artikel 36 FEUF. Eftersom folkhalsoriskerna ar kopplade
till försaljning av alkohol till konsument och riskerna inte blir mindre
nar försaljningen sker fran den plats dar den produceras, ar missgynnandet av utlandska producenter omotiverat. Förslaget innehaller
inga verkningsfulla begransningar, och ar ett allvarligt avsteg fran de
tankar som ligger till grund för svensk alkohollagstiftning, daribland
desintresseringsprincipen och principen om tillganglighetsbegransning. Förslaget kan inte med trovardighet beskrivas som en restriktiv
försaljningskanal och som en del av konsekvent genomförd svensk
alkoholpolitik. Jag bedömer att förslaget strider mot EU-rattsliga
regler om fri rörlighet för varor (artikel 34 FEUF) och att det inte
kan försvaras enligt artikel 36 FEUF.12

11 Om konkurrensvillkoren för en viss bransch pa en övergripande EU-niva kunde beaktas vid
utvarderingar av nationella regleringar enligt artikel 36 FEUF, skulle detta medföra oöverblickbara konsekvenser. Exempelvis skulle medlemsstater kunna aberopa inhemska kostnadsnackdelar i en bransch pa grund av nationella regleringar som skal för att införa handelshindrande/utestangande atgarder till skydd för inhemsk industri, under pastaende att det
handlar om att jamna ut konkurrensvillkoren. I en EU-rattslig kontext ar ett sadant resonemang frammande.
12 Systembolaget har framfört till utredningen att det ar oklart om det alls ar möjligt att införa
en gardsförsaljningsreglering som ar förenlig med EU-ratten och som inte aventyrar det
svenska detaljhandelsmonopolet. Det ar dock helt felaktigt nar det pastas i utredningen att
Systembolaget framfört uppfattningen att gardsförsaljning i ett land med monopol ”i princip
aldrig kan vara proportionerlig”. Systembolagets bedömning av regleringens proportionalitet
galler förstas det förslag till reglering som utredningen lagt fram. Som beskrivits ovan har
utredningen inte försökt besvara de fragor som stalls inom ramen för en korrekt genomförd
proportionalitetsbedömning.
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Utredningens förslag aventyrar detaljhandelsmoncpolet
Utredningens förslag innebar stora risker nar det galler möjligheterna att bevara detaljhandelsmonopolet. Ett första problem ar att
detaljhandelsmonopolets förenlighet med EU-ratten inte langre
skulle prövas enligt artikel 37 FEUF utan i stallet enligt artikel 34/36
FEUF, vilket i sig allvarligt skulle försvaga Sveriges möjligheter att
bevara monopolet. Vidare aventyras de EU-rattsliga förutsattningar
som detaljhandelsmonopolet vilar pa, eftersom de skal som tidigare
angivits för monopolet inte med trovardighet kan fortsatta göras
gallande om förslaget införs. Monopollagstiftningen kommer da inte
att uppfylla de EU-rattsliga kraven pa konsekvens.
Den relevanta fragan ar om förbudet mot försaljning till konsument som i dag följer av (och ar en del av) detaljhandelsmonopolet
ska prövas enligt artikel 37 FEUF aven efter ett införande av förslaget. EU-domstolens dom i Valev Visnapuu klargör med tydlighet
att sa inte ar fallet, utan att detta förbud da i stallet ska prövas enligt
artikel 34/36 FEUF. EU-domstolen gjorde i domen skillnad pa
förbud mot detaljhandel med produkter som enligt finsk lagstiftning
endast fick saljas av detaljhandelsmonopolet (Alko), exempelvis
spritdrycker, och förbud mot detaljhandel med produkter som inte
omfattades av Alkos ensamratt (inklusive produkter som omfattades
av den finska gardsförsaljningsordningen). Enligt EU-domstolen
skulle det finska förbudet mot detaljhandel för sistnamnda produktkategorier prövas enligt artikel 34/36 FEUF, inte enligt artikel 37
FEUF.13 Rattspraxis har saledes klargjort att ett gardsförsaljningsundantag i ett land med detaljhandelsmonopol upphaver möjligheten
att tillampa monopolbestammelsen (artikel 37 FEUF) pa försaljningsrestriktioner avseende sadana produktkategorier som omfattas
av gardsförsaljning. Om gardsförsaljning införs enligt utredningens
förslag, kommer följaktligen dagens förbud mot att bedriva detaljhandel med alkoholdrycker inte langre utgöra en del av monopolet i
EU-rattslig mening. Införs förslaget, som omfattar samtliga dryckeskategorier, kommer det saledes inte vara möjligt för Sverige att havda
att det ar kriterierna i artikel 37 FEUF som avgör om det svenska
förbudet mot detaljhandel med alkoholdrycker stammer överens
med EU-rattsliga regler. Den EU-rattsliga prövningen av detta förbud kommer da att göras enligt artikel 34/36 FEUF, vilket medför
13 Valev Visnapuu, p. 92-96.
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vasentligt samre EU-rattsliga möjligheter för Sverige att bevara
monopolet.14
Denna slutsats andras inte av utredningens pastaende att gardsförsaljmng ska regleras pa ett satt som skiljer försaljmngen fran ” sedvanlig detaijhandel”, eller att det inte kommer att vara fraga om en
”alternativ detaijhandelskanal”. Eftersom förslaget saknar verkningsfulla begrasningar blir det fraga om en alternativ detaljhandelskanal.
Av EU-domstolens dom i Valev Visnapuu framgar dessutom att
fragor av denna karaktar inte alls beaktas vid bedömningen av tilllampligt regelverk. Den ensamt avgörande omstandigheten vid EUdomstolens prövning i Valev Visnapuu var att nationell lagstiftning
innehöll undantag till detaljhandelsmonopolet (varav ett utgjordes
av gardsförsaljningsundantaget).15

Monopollagstiftningens konsekvens

En förutsattning för att ett detaljhandelsmonopol inte ska riskera att
underkannas EU-rattsligt ar att monopolregleringen ar systematisk
och sammanhangande, dvs. att den ar konsekvent genomförd utifran
de allmanintressen som lagts till grund för lagstiftningen. Det innebar att vart monopol aventyras om Sverige vidtar, underlattar eller
tolererar atgarder som underminerar de skal som angetts för monopolet. Det maste bl.a. tillses att desintresseringsprincipen och principen om tillganglighetsbegransning far genomslag vid försaljning av
alkohol till konsument pa det satt som förutsatts i monopollagstiftningen. Den föreslagna regleringen innebar inte bara att Sverige
tolererar (eller avstar fran att ingripa mot) privata aktörer som
14 Riskerna för ett underkannande av regleringar vars förenlighet med EU-ratten bedöms
enligt artikel 34/36 FEUF illustreras t.ex. av EU-domstolens dom i Rosengren mfl. (mal C170/04), dar den svenska privatinförselregleringen underkandes enligt dessa bestammelser. De
stora skillnaderna mellan en bedömning enligt artikel 34/36 FEUF och en bedömning enligt
artikel 37 FEUF ar anledningen till att parternas argumentation i mal om handelshinder i
monopollander ofta primart handlar om fragan vilket regelverk som ar tillampligt, och skalet
till att den medlemsstat vars reglering ifragasatts oftast argumenterar för att artikel 37 FEUF,
snarare an artikel 34/36 FEUF, ska tillampas.
15 Inte heller utredningens jamförelse med restaurangförsaljning genom servering andrar slutsatsen. Servering bygger pa att restaurangpersonalen övervakar och kontrollerar konsumtionen, vilken sker pa plats i restauranglokalen. Detaljhandel vid gardsförsaljning bygger dock,
precis som försaljning hos Systembolaget, pa att konsumenten tar med sig oöppnade varor
och konsumerar dessa i hemmet eller pa annan plats utan övervakning. Den grundlaggande
transaktionen, detaljhandel, ar densamma i fallet vid försaljning av Systembolaget och i fallet
gardsförsaljning. Förslaget handlar ett undantag fran just detaljhandelsmonopolet. Det ar inte
fraga om t.ex. sarskilda möjligheter att bedriva servering/provsmakning eller liknande.

242

SOU 2021:95

Sarskilda yttranden

bedriver detaljhandel med alkoholdrycker. Förslaget innebar att
monopolet per definition bryts upp, och darmed att systematiken i
monopollagstiftningen frivilligt överges. I en sadan situation ar det
svart att fortsatta göra gallande de tidigare anförda skalen för monopolet. Efter ett införande av förslaget kan saledes Sverige svarligen
havda att det ar av avgörande betydelse att sakerstalla tillganglighetsbegransningen och förbehalla detaljhandeln ett statligt bolag
utan privata vinstintressen. Detta galler i synnerhet om gardsförsaljning skulle genomföras pa det satt som föreslas av utredningen,
med avsaknad av verkningsfulla begransningar och dar ett mycket
stort antal aktörer kommer att bedriva detaljhandel med samtliga
dryckeskategorier i bade storstad och pa landsbygd.
Jag menar sammanfattningsvis att ett införande av föreslagen
reglering leder till inkonsekvenser i monopollagstiftningen som inte
kan förklaras eller rattfardigas, och som aventyrar det EU-rattsliga
rattfardigandet av detaljhandelsmonopolet.

Möjligheten att ”backa bandet”
Slutligen delar jag inte utredningens bedömning av fragan om det ar
möjligt att ”backa bandet” för det fall EU-domstolen inte delar utredningens EU-rattsliga bedömning. Den situation som ska bedömas ar
att detaljhandelsmonopolet underkanns EU-rattsligt, som en följd av
att gardsförsaljningsundantaget medför att svensk lagstiftning inte
langre anses konsekvent, och att Sverige darför tvingas avskaffa
undantaget (dvs. försöker ”backa bandet” och pa nytt införa ett detaljhandelsmonopol). Det framsta problemet ar att lagstiftaren genom
sina atgarder da har visat att den aberopade grunden för monopolet
inte varit uppriktigt menad. Det finns inget som tyder pa att EU-domstolen vid en bedömning av om monopolet vilar pa ett EU-rattsligt
acceptabelt allmanintresse skulle vara förhindrad att beakta samtliga
omstandigheter, daribland att Sverige genom att införa ett gardsförsaljningsundantag visat att man inte menat allvar med de skal som pastatts ligga till grund för monopolet (eller i vart fall inte genomfört
dessa skal pa ett systematiskt och sammanhangande satt).
De rattsfall utredningen hanvisar till som exempel pa nationella
regleringar, som underkants av EU-domstolen och darefter justerats, ar inte jamförbara med den aktuella situationen. De exempel
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som tas upp av utredningen handlar om anpassningar till EUrattsliga krav, eller om att nationell lagstiftning ”stramats upp” efter
att den oavsiktligt kommit att bli inkonsekvent. Den nu aktuella fragan avser en situation dar lagstiftaren först avsiktligt skulle avvika
fran tankarna bakom monopollagstiftningen och darefter - efter
EU-rattslig kritik - försöker backa bandet. I en sadan situation ar
det betydligt svarare att fortsatta havda skalen för monopolet. Jag
ser saledes en stor risk för att det inte kommer att vara möjligt att
backa bandet efter EU-rattsliga invandningar kopplade till ett införande av förslaget till gardsförsaljningsreglering.
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Sarskilt yttrande av experten Anna Kaijser, LRF
Intresset för hantverksmassigt framstallda drycker har vuxit sig
starkt, och attraherar saval duktiga entreprenörer som nyfikna konsumenter med intresse för gastronomi.
Samtidigt vaxer intresset för maltidsturism och turistupplevelser
med anknytning till mat och dryck. Sverige anses ha ett betydande
utrymme att utvecklas för att ta emot fler besökare, och kunna bli
en tillvaxtmotor, inte minst pa landsbygden. Gardsförsaljning skulle
utgöra ett viktigt verktyg för sadan utveckling.

Utredningens EU-rattsliga bedömning

Utredningen har genomfört en EU-rattslig analys och bedömer att
det finns ett EU-rattsligt utrymme för att införa en begransad form
av gardsförsaljning vid sidan av ett bevarat detaljhandelsmonopol.
Centrala utgangspunkter för bedömningen har utgjorts av:
• att begransningar införs i syfte att sakerstalla att försaljningen
sker i begransad omfattning,
• att det ar besöket snarare an försaljningen som star i centrum vid
gardsförsaljning,
• att gardsförsaljningen inte ska leda till negativa folkhalsoeffekter,
• att gardsförsaljning inte ska leda till godtycklig diskriminering av
utlandska producenter av alkoholhaltiga drycker, och
• att gardsförsaljning ska starka besöksnaringen, och dryckesproduktionen som en del i den, inom ramen för en restriktiv alkoholpolitik, och darmed bidra till den svenska livsmedelsstrategins
vision om en konkurrenskraftig livsmedelskedja, som ska vara
innovativ, hallbar och attraktiv att verka inom, och som ska skapa
tillvaxt och sysselsattning och bidra till hallbar utveckling i hela
landet.

Jag anser att utredningen valt relevanta utgangspunkter för förslagets utformning, i enlighet med direktivet.
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Utredningens förslag

• Gardsförsaljning kan bara sökas av den som kan erbjuda ett betalt
besöksarrangemang med kunskapshöjande innehall.
• Endast försaljning av egentillverkade drycker fran tillverkningeller odlingsstallet.
• Försaljning far endast ske mellan klockan 10:00 och 20:00.
• Begransade kvantiteter per kund och köptillfalle ej överstigande
0,7 L spritdryck, 3 L vin, 3 L starköl och 3 L andra jasta drycker.
• Hantverksmassig tillverkning dar arlig produktionsvolym ej far
överstiga 75 000 L spritdrycker, 500 000 L jasta drycker med upp
till 10 procent alkohol eller 200 000 L jasta drycker med mer an
10 procent alkohol.
• Krav pa oberoende fran andra producenter överstigande arliga
produktionsvolymer ovan.
• Priset pa alkoholdryckerna och upplevelsetjansten far inte sattas
lagre an sjalvkostnaden med ett skaligt paslag.
• Kommunen ska utföra ett sarskilt tillstand för gardsförsaljning
och utöva tillsyn.
• Gardsförsaljningstillstandet ar tidsbegransat till den 1 juli 2029.
• Lagstiftningen ska galla under sex ar fran tidigast den 1 juli 2023
till den 1 juli 2029, och kan darefter upphavas, förlangas eller
permanentas.
Jag anser att utredningen darmed lamnar ett förslag omgardat av
strikta begransningar som sakerstaller att det ar besökstjansten som
star i centrum snarare an försaljningen.
Förslaget staller krav pa ett upplevelsearrangemang till sjalvkostnadspris pa tillverknings- eller odlingsstalle, samt krav pa hantverksmassig tillverkning. Det innebar ocksa begransningar avseende kvantiteter per kund och tillfalle liksom begransningar avseende producerad arsvolym och oberoende.
Intresserade besökare maste först ta del av ett i förvag bokat
arrangemang, mot en kostnad, dar det ingar nagon form av kunskapshöjande upplevelse. Darefter kan de ta del av dryckestillverka-
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rens högst begransade utbud, och da endast ges möjlighet att köpa
med sig en begransad volym.
Modellen skiljer sig vasentligt fran detaljhandelsmonopolets
affarsmodell dar besökare i sin narmiljö kan uppsöka ett Systembolag dar de fritt kan valja bland ett mycket stort utbud av produkter
och köpa med sig dessa i obegransade mangder, utan krav pa att
kombinera detta till nagon form av kunskapsöverföring. Systembolaget erbjuder numer aven hemleverans av alkohol i hela Sverige.

EU-rattsligt lage och fortsatt process

Áven om utredningen bedömer att det gar att förena en restriktiv
gardsförsaljning i kombination med ett bevarat detaljhandelsmonopol med EU-ratten, gar det inte att med sakerhet veta hur EU-domstolen kommer att se pa fragan.
Om EU-domstolen skulle göra en annan bedömning skulle
Sverige vara skyldig att anpassa regleringen eller, i varsta fall, slopa
ratten till gardsförsaljning.
Sverige skulle daremot inte vara tvunget att avskaffa detaljhandelsmonopolet.
Min tolkning ar att utredningen under analysarbetets gang har
uppskattat att det finns marginal i de EU-rattsliga bedömningarna.
Det ar dock enbart EU-domstolen som kan faststalla tolkningen
av EU-ratten.
Genom att regleringen görs tidsbegransad finns det möjlighet att
backa bandet om det skulle visa sig nödvandigt. Regeringen kommer
ges möjlighet att pa förhand ha en dialog med Europeiska kommissionen, och dar ha möjligt att ta del av kommissionens syn pa förslaget innan det eventuellt genomförs.

Analys av folkhalsoeffekter

Den folkhalsoanalys som utredningen har uppdragit at Sweco att
genomföra visar att gardsförsaljning kommer att vara mycket begransad.
Med de föreslagna villkoren som styr bl.a. försaljningstider, priser
och tillatna kvantiteter, samt krav pa ett betalt upplevelsearrange-
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mang, uppskattar Sweco att gardsförsaljning kommer att uppga till
0,34 procent av den totala anskaffningen av alkohol 2025.
Har ska förtydligas att det vid tidpunkten da Sweco utförde sin
analys inte fanns villkor för krav pa smaskalighet och oberoende i
form av max tillaten arsproduktion. Swecos analys bygger darför pa
en bredare förutsattning, vilket överskattar effekten, an för det
förslag som nu laggs fram.
Gardsförsaljningens omfattning kommer saledes att vara mycket
begransad i förhallande till bade Systembolagets försaljning och den
svenska produktionen av alkoholdrycker. Raknat i ren alkohol
vantas de volymer som enligt Sweco kommer att saljas genom gardsförsaljning 2025, att motsvara 0,5 procent av Systembolagets försaljning 2019. Inom respektive dryckeskategori skulle gardsförsaljningen enligt Swecos analys motsvara 1 procent av den svenska
tillverkningen av starköl, 0,06 procent av sprittillverkningen samt
1,3 procent av tillverkning av vin och andra jasta drycker.

Naringspolitiska effekter samt hinder för tillvaxt och utveckling

Det kravs betydande investeringar och ekonomiskt risktagande för
att starta upp och driva verksamhet inom dryckesbranschen i
Sverige. Som utredningen har konstaterat ar den absoluta merparten
av de svenska dryckesföretagen mycket smaskaliga och har darmed
relativt höga produktionskostnader för sin produktion. Att samtidigt bygga upp besöksnaring ar mycket kostsamt.
Manga företagare vittnar om svarigheter att na lönsamhet. För att
klara av den utmaningen behöver man som företagare langsiktiga
spelregler för att kunna rakna med att det sa smaningom lönar sig att
vara duktig.
Darför vore det önskvart - utöver utredningens grundlaggande
utgangspunkter - att gardsförsaljning ocksa kunde ses som ett verktyg för dryckesproducenter att utveckla sin besöksverksamhet, och
skapa tillvaxt och sysselsattning och pa sa satt bidra annu mer till
lokalsamhallets utveckling som de verkar i.
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Lokalisering pa landsbygd

Under utredningens arbete har ett antal vagval diskuterats som fran
dryckesbranschens perspektiv kommer att vara av avgörande betydelse för hur gardsförsaljning kan bli en möjlighet för branschen.
Ett sadant vagval har varit huruvida det skulle vara nödvandigt att
knyta gardsförsaljning till att enbart galla företag lokaliserade till
landsbygd.
Da varken folkhalsoanalys eller de EU-rattsliga aspekterna pekar
pa att det skulle vara nödvandigt att styra försaljningen mot landsbygd har utredningen bedömt att ett landsbygdskrav inte ska föreslas galla.
Ur naringspolitiskt hanseende ses det fran naringen som ett val
grundat och valkommet vagval att inte stalla nagra sadana krav, da
landsbygdskrav skulle innebara uppenbar risk för svarmotiverade
gransdragningar med tillsynes slumpmassiga utfall. I synnerhet för
företag belagna pa tatortsnara landsbygd.

Smdskalighet och oberoende
Ett annat vagval som diskuterats ar krav pa smaskalighet och oberoende.
Detta krav ar nu införlivat i förslaget, och riskerar utgöra allvarliga hinder för företagens tillvaxt och utveckling.
Utredningen föreslar en reglering som staller krav pa att arlig
produktionsvolym ej far överstiga 75 000 L spritdrycker, 500 000 L
jasta drycker med upp till 10 procent alkohol eller 200 000 L jasta
drycker med mer an 10 procent alkohol.
Detta förslag innebar mycket snava begransningar pa arliga produktionsvolymer och skulle utestanga manga av de sma, men langsamt vaxande, dryckestillverkarna fran gardsförsaljning.
Svensk dryckesproduktion bestar i sa hög grad av smaskaliga
tillverkare, att ett krav om smaskalighet inte kan ses vara sarskilt
styrande ur ett tillganglighetsperspektiv.
Att förbehalla möjligheten till gardsförsaljning för smaskalig
produktion skulle begransa andelen tillverkare som tillats bedriva
sadan försaljning. Det galler sarskilt företag lokaliserade till just
landsbygd och glesbygd, och i synnerhet i Norra Sverige dar manga
av de smaskaliga destillerierna aterfinns, och dartill flera bryggerier.
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Bland dessa har ett flertal varit etablerade i 10-20 ar och just lyckats
vaxa sig ur sina nystartarkostymer. De har börjat bygga upp sin
besöksverksamhet. Men de ar fortfarande sma.
Vaxande dryckestillverkare maste tillatas vaxa till en storlek dar
det gar att driva företag med saval ekonomisk som social hallbarhet
- och kunna na en storlek pa företaget dar de kan gynna sitt lokala
samhalle, hantera semestrar och utveckla sin besöksverksamhet.
Det har fran representanter i utredningens expertgrupp uttryckts
en oro för att stora koncerner ska maximera möjligheten till gardsförsaljning genom att etablera flera tillverkningsstallen med besöksverksamhet, och att större tillverkare ska kringga volymbegransningarna genom att exempelvis etablera mindre tillverkningsstallen
eller olika samarbeten dar de utövar inflytande över mindre tillverkare.
För stora koncerner ar gardsförsaljning inte ett lönsamt eller
intressant alternativ för att komma ut pa marknaden. Deras affarsidéer bygger pa storskalighetsfördelar, och de har redan sina marknader sakrade genom Systembolaget och genom sin dominerande
stallning inom restaurangbranschen.
Vidock inte bortse fran att dessa producenter skulle kunna vara
viktiga motorer för besöksnaringen liknande de som vi kan se i andra
lander, till gagn för bade den regionala utvecklingen och de smaskaliga producenterna.

Smdskaliga producenters försaijning via Systembolaget
I dag utgör Systembolagets möjlighet att salja via TSLS den största
försaljningskanalen för smaskaliga producenter, och kommer aven i
fortsattningen att vara nödvandig för att producenter ska na marknad.
Dryckestillverkare har uttryckt oro över att ett införande av gardsförsaljning skulle leda till att Systembolaget tar bort sitt sortiment för
lokalt och smaskaligt (TSLS).
Efterfragan pa smaskaliga och lokala produkter ar hög, och det
finns inget pa marknaden som antyder att efterfragan skulle minska
om gardsförsaljning införs.
Det finns snarare skal att tro att efterfragan pa smaskaliga hantverksprodukter skulle kunna öka hos Systembolaget eftersom dessa
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förmodas uppmarksammas medialt i större utstrackning, och eftersom intresset för gardsförsaljning fran konsumenthall skulle smitta
av sig pa efterfragan pa dessa produkter hos Systembolaget.
Systembolaget har dock framhallit till utredningen att man inte
sakert kan motivera att fortsatt ge samma generösa tilltrade för
lokala produkter som man i dag erbjuder genom TSLS-sortimentet.
Systembolaget har ocksa papekat att man utifran konkurrensrattsliga regler kan komma att behöva utvardera vilken försaljningsdata
som kan delas med leverantörer som bedriver gardsförsaljning.
Fran svenska dryckesproducenter finns en önskan om att agardirektiven fran regeringen bör vara formulerade pa sa satt att smaskaliga eller svenska dryckesproducenters möjligheter till försaljning
via Systembolaget inte begransas.
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Sarskilt yttrande fran experten Magnus Jonsson,
IOGT-NTO
Inledning

I direktiven till utredningen anges tva förutsattningar för införande
av gardsförsaljning: Systembolagets detaljhandelsmonopol ska sakras och folkhalsan far inte församras. Utredningen har frangatt
direktiven genom att presentera ett förslag som innebar att Systembolagets monopol EU-rattsligt upphör och att folkhalsan uppskattas
att församras.
Utredningen har insisterat pa att sarskilda yttranden ska begransas
till 5 sidor, vilket innebar att fokus för yttrandet ligger pa ovan namnda
fragor. Detta trots att jag aven ar kritisk till andra delar i utredningens
förslag. I ett rattsutlatande, som IOGT-NTO har bestallt, ifragasatts
utredningens tolkning av EU-domstolens praxis, vilket hade förtjanat
att lyftas fram. Jag ar dessutom oroad över hur utredningen har
bedrivits, men far be att aterkomma om detta i ett framtida remissyttrande.

EU-rattsliga förutsattningar

Förslaget innebar att Systembolagets detaljhandelsmonopol
upphör och att reglerna som styr Systembolagets detaljhandel
darmed prövas mot artikel 34 i stallet för artikel 37

Jag instammer inte i utredningens bedömning att Systembolagets
detaljhandel med alkoholdrycker, efter ett införande av utredningens förslag, skulle prövas mot artikel 37 FEUF. Systembolagets
monopol skulle upphöra att faktiskt och rattsligt existera eftersom
Systembolaget inte langre skulle ha ensamratt pa detaljhandeln med
alkoholdrycker.
Det ar fast rattspraxis att de regler som avser handelsmonopol
och dess funktionssatt omfattas av artikel 37 FEUF medan regler
som inte rör handelsmonopol och dess funktionssatt ska bedömas
enligt artikel 34 FEUF.16 Detta innebar att en gardsförsaljningsreglering, vilken utgör ett undantag fran monopolet, bedöms mot
16 Mál C-189/95,Franzén, EU:C:1997:504, mál C-170/04,Rosengren, EU:C:2007:313 och mál
C-198/14, Visnapuu, EU:C:2015:751.
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artikel 34, eftersom den inte reglerar handelsmonopolet och dess
funktionssatt.17
Innehavaren av ett monopol har ensamratt pa att salja en viss vara.
Detta framgar tydligt i Visnapuu-fallet dar EU-domstolen konstaterade att bestammelsen som etablerar Alkos ensamratt att bedriva
detaljhandel med vissa alkoholdryckeskategorier skulle bedömas
mot artikel 37.18 EU-domstolen konstaterade att den bestammelsen
som tillat gardsförsaljning skulle bedömas mot artikel 34, eftersom
denna bestammelse gav andra aktörer an Alko ratt att bedriva detaijhandel med vissa alkoholdrycker, om de hade vederbörligt tillstand.19
Av detta följde att de alkoholdryckeskategorier som omfattades av
den finska gardsförsaljningsregleringen, t.ex. barviner, inte langre
omfattades av detaljhandelsmonopolet som anförtrotts Alko.20
Bestammelser som reglerade detaljhandel med alkoholdryckeskategorier som omfattades av monopolet skulle darmed bedömas mot
artikel 37, medan bestammelser som reglerade detaljhandel med
alkoholdryckeskategorier som inte omfattades av monopolet, dvs de
produktkategorier som saljs genom gardsförsaljning i Finland, skulle
bedömas mot artikel 34. Dessa uttalanden kan tillampas pa det
svenska gardsförsaljningsförslaget.
Den svenska alkohollagen21 inrattar ett statligt agt detaljhandelsbolag (Systembolaget)22 och fastslar att endast detta bolag far bedriva
detaljhandel ”med spritdrycker, vin, starköl och andra jasta alkoholdrycker och med alkoholdrycksliknande preparat.”23 Darmed har
Systembolaget ensamratt pa all detaljhandel av alkoholdrycker, förutom folköl. Det innebar att de bestammelser som reglerar Systembolagets detaljhandel med alkoholdrycker ska bedömas enligt artikel 37, eftersom bestammelserna reglerar detaljhandel med alkoholdrycker som omfattas av ett monopol.
Artikel 37 skulle dock inte langre vara tillampbar om gardsförsaljningsförslaget införs. Den föreslagna gardsförsaljningsordningen
omfattar detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl, och andra jasta

17 Mál C-198/14, Visnapuu, EU:C:2015:751, s. 91
18 Visnapuu, s. 89-90.
19 Visnapuu, s. 89 och 91.
20 Visnapuu, s. 93.
21 Alkohollag (2010:1622).
22 Alkohollag (2010:1622), 5 kap, 1§.
23 Alkohollag (2010:1622), 5 kap, 2§.
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alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat,24 dvs. alla alkoholdryckeskategorier som Systembolaget för nuvarande innehar
ensamratt pa. Gardsförsaljningsförslaget innebar darmed att inte
endast Systembolaget, utan aven andra aktörer (dvs. gardsförsaljare),
kan bedriva detaljhandel med dessa produkter.
Systembolaget skulle darmed inte langre ha monopol pa detaljhandeln med nagon alkoholdryckeskategori. Eftersom Systembolaget
inte langre innehar nagon ensamrátt, blir följden att Systembolagets
monopol upphör att existera, aven om Systembolaget fortfarande
saljer alkoholdrycker som aven saljs av andra. M.a.o. upphör ensamratten/monopolet att existera aven om försaljningen/ butikerna inte
gör det.25
Bestammelserna som reglerar Systembolagets detaljhandel med
alkoholdrycker bedöms följaktligen mot bakgrund av artikel 34, inte
artikel 37, eftersom dessa inte langre reglerar ett monopol och dess
funktionssatt.26 Bestammelser som reglerar Systembolagets försaljning av alkoholdrycker och som resulterar i handelshinder, i strid
med artikel 34, maste motiveras utifran en av undantagsgrunderna i
artikel 36, samt uppfylla de kravande villkor som stalls upp i den
artikeln. Om villkoren inte uppfylls kan centrala delar av Systembolagets verksamhet underkannas.

24 Se utredningens föreslagna lagandring av Alkohollagen 5 kap. 2 § (författningsförslaget):
”Endast detaljhandelsbolaget far bedriva annan detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och
andra jasta alkoholdrycker och med alkoholdrycksliknande preparat án gardsförsáljmng”
25 Utredningen förbiser distinktionen mellan att bedriva detaljhandel med en vara och att
inneha en ensamrátt att bedriva detaljhandel med en vara. I sin analys av Visnapuu havdar
namligen utredningen att effekten av EU-domstolens uttalanden ar att bestammelser som
reglerar Alkos försaljning av en viss produkt ska bedömas mot artikel 37, oavsett om Alko har
ensamráttpa denprodukten eller ej. Detta ar ologiskt. Enligt den logiken skulle bestammelserna
som reglerar försaljningen av plastpasar pa Alko ocksa bedömas mot artikel 37, bara för att
det saljs just pa Alko, trots att Alko givetvis inte har ensamratt att bedriva detaljhandel med
plastpasar. Den relevanta fragan ar inte om Alko saljer en produkt. Den relevanta fragan ar om
Alko har ensamratt att salja den produkten. Om Alko har ensamratt innebar detta att bestammelserna som reglerar försaljningen av den produkten ska bedömas mot artikel 37. Om Alko
inte har ensamratt innebar detta att bestammelserna som reglerar försaljningen av den
produkten ska bedömas mot artikel 34.
26 Darmed förloras det skydd som artikel 37 innebar.
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Gardsförsaljningsordningen ar inte förenlig med EU:s regler om
varors fria rörlighet
Jag anser att utredningens bedömning enligt artikel 36 förbiser viktiga aspekter och i vissa delar beaktar faktorer som enligt fast rattspraxis inte ska beaktas. Min bedömning ar att förslaget medför handelshinder som inte trovardigt kan motiveras utifran folkhalsa.

Gdrdförsdljningsförslaget innehdller bestammelser som utgör
handelshinder i strid med artikel 34
Gardsförsaljningsförslaget innehaller bestammelser som utgör handelshinder, t.ex. kravet att försaljningen sker pa tillverknings- eller
vinodlingsstallet27.28 Det innebar att producenter som inte tillverkar
sina produkter i Sverige (och darmed inte har ett tillverknings- eller
vinodlingsstalle i Sverige) utestangs fran möjligheten att bedriva
gardsförsaljning. Förslaget strider darmed mot artikel 34.

Artikel 36 ar inte tillamplig

En bestammelse som utgör ett handelshinder i strid med artikel 34
kan vara godtagbar om artikel 36 ar tillamplig. Artikel 36 ar endast
tillamplig om vissa kriterier uppfylls: (i) en av undantagsgrunderna i
artikel 36 maste aberopas, (ii) bestammelsen far inte utgöra godtycklig diskriminering eller förtackt diskriminering av handel, och
(iii) bestammelsen maste vara proportionerlig. Utredningens analys
av dessa kriterier ar ofullstandig.

Folkhalsa som undantagsgrund
Utredningen menar att syftet med kravet ar att försaljningen ska ske
pa tillverknings- eller vinodlingsstallet ar att skyddafolkhalsan, vilket
ar en av undantagsgrunderna i artikel 36.

27 Gárdsförsáljningsförslaget kan aven innehalla andra handelshinder, men jag valt att fokusera
pa det handelshinder som utredningen har identifierat.
28 Se aven den norska rattsutredningen E0S-rettslig vurdering av om salg fra nisjeprodusenter
kan tillates utan á svekke dagens monopolordning, s. 21.
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Godtycklig diskriminering och förtackt begransning av handel

Bestammelsen som utgör ett handelshinder, dvs. kravet att försaljningen ska ske pa tillverknings- eller vinodlingsstallet, far inte utgöra
ett medel för godtycklig diskriminering eller förtackt begransning av
handel mellan medlemslanderna. Inom ramen för detta kriterium
lyfter utredningen fragan huruvida det angivna malet att skydda
folkhalsan efterstravas pa ett konsekvent och systematiskt satt.
Utredningen hanvisar har till EU-domstolens avgörande i Henn
och Darby, men diskuterar inte det senare avgörandet Conegate,
vilket tydligare klargör vad det innebar att den aberopade undantagsgrunden maste efterstravas pa ett konsekvent och systematiskt satt.
Conegate gallde ett importförbud pa obscena varor, vilket införts
med motivet att den allmanna moralen behövde skyddas. EU-domstolen noterade dock att likvardiga varor kunde saljas lagligt pa den
inhemska marknaden och att det darmed fördes en inkonsekvent
och icke-systematisk politik i fragan. Detta ledde till att importförbudet inte kunde berattigas utifran den aberopade undantagsgrunden (allman moral). Conegate visar darmed tydligt att en inkonsekvent politik, dvs. dar den aberopade undantagsgrunden inte
efterstravas pa ett konsekvent och systematiskt satt, innebar att den
aberopade undantagsgrunden har missbrukats eller utnyttjats.
I det har sammanhanget bör aven EU-kommissionens kritik av
Finlands alkohollagstiftning 2017 beaktas. Ár 2016 meddelade
Finland EU-kommissionen om tankta uppdateringar av den finska
alkohollagen. Den föreslagna alkohollagen skulle innebara att tillgangligheten av alkoholdrycker utökades29 samtidigt som distanshandel
förbjöds. EU-kommissionen var mycket kritisk till att Finland, med
hanvisning till folkhalsoskal, ville förbjuda s.k. distanshandel och
samtidigt ville genomföra reformer som förvantades öka nationell
försaljning och leda till församrad folkhalsa. EU-kommissionen sag
det som inkonsekvent och att aberopandet av folkhalsoskal darmed
inte kunde anses trovardigt.
I relation till svensk gardsförsaljning blir det darmed relevant att,
mot bakgrund av den restriktiva svenska alkoholpolitiken, göra en
bedömning om den diskriminerande bestammelsen, dvs. kravet att
försaljningen ska ske pa tillverknings- eller vinodlingsstallet, kan
29 Förslaget innebar att det skulle öppnas upp för ölförsaljning upp till 5,5 procent i butik och
att gardsförsaljningsordningen utvidgades till att aven omfatta hantverksöl upp till 13 procent.
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motiveras utifran folkhalsoskal. Detta trots att kravet ar en del av en
ordning (dvs. gardsförsaljningsordningen) som uppskattas församra
folkhalsan. Min bedömning ar att folkhalsan inte trovardigt kan
aberopas och att det föreligger en stor risk att EU-domstolen skulle
konstatera att den aberopade undantagsgrunden har missbrukats och
ar ett medel för godtycklig diskriminering eller förtackt begransning
av handeln mellan medlemsstaterna.
Inom ramen för diskussionen om godtycklig diskriminering och
förtackt begransning av handel, havdar utredningen att EU-domstolens uttalanden i Visnapuu visar att den finska gardsförsaljningen
kunde vara godtagbar eftersom den var av begransad omfattning
samt traditionell och hantverksmassig.30 Argumentet grundar sig pa
ett de minimis31 resonemang, dvs. att gardsförsaljning kan accepteras, trots att en sadan ordning innefattar handelshinder, nar det
endast förekommer i begransad omfattning.
Ett sadant argument maste dock avfardas. Enligt EU-domstolens
konstanta praxis ska artikel 36 tolkas strikt.32 Eftersom artikel 36 ska
tolkas restriktivt ar det mycket osannolikt att EU-domstolen skulle
ha accepterat att gardsförsaljning inte innebar godtycklig diskriminering eller förtackt begransning av handel utifran argumentet att
det endast sker i begransad omfattning. Handelshinder ska som sagt
endast berattigas i undantagsfall och darmed förefaller ett de minimisresonemang inom ramen för artikel 36 FEUF osannolikt och svarförenligt med EU-domstolens praxis. EU-domstolens uttalanden har
i stallet en annan förklaring, vilket ar tydligt nar man ser till kontexten
dar EU-domstolen yttrade sig.
I Visnapuu överlamnade EU-domstolen till den nationella domstolen att bedöma om de skal som angavs som stöd för regleringen,
dvs. folkhalsa och allman ordning, hade missbrukats och utnyttjats
för att diskriminera varor fran andra medlemsstater eller för att
indirekt skydda inhemska varor.33 I det har sammanhanget instruerade EU-domstolen den hanskjutande domstolen att i sin bedöm30 Kapitel 9, s. 12 - EU-rattsliga förutsattningar för gardsförsaljning med ett i övrigt bibehallet
detaljhandelsmonopol, utkast fran Utredningen.
31 De minimis ar ett latinskt uttryck som betyder att nagot ar av mindre eller obetydlig betydelse.
32 Eftersom artikel 36 utgör ett undantag fran den grundlaggande principen i artikel 34 om att
alla hinder för den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna ska avvecklas, ska
bestammelsen tolkas smalt och restriktivt, sa att den grundlaggande principen om fri rörlighet
inte undergravs. Se t.ex. mal C-46/76, Bauhuis, EU:C:1977:6, s. 12 och mal C-113/80, Kommissionen mot Irland, EU:C:1981:139, s. 7.
33 Visnapuu, s. 128.
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ning granska alla de faktiska och rattsliga omstandigheter som den
finlandska regeringen anfört i aberopandet av folkhalsa och allman
ordning.34 I sin argumentation hade den finska regeringen bl.a.
havdat att gardsförsaljningen var av begransad omfattning och att
den avsag traditionell och hantverksmassig produktion. Detta argument utgjorde darmed en av de omstandigheter som den hanskjutande domstolen maste beakta, vilket EU-domstolen poangterade.
EU-domstolen tog dock aldrig stallning till huruvida detta faktiskt
var övertygande i den samlade bedömningen om Finland hade bedrivit en konsekvent och systematisk politik. Det finns darför en stor
risk att EU-domstolen skulle bedöma att Sverige inte trovardigt kan
aberopa folkhalsa för att berattiga de handelshinder som gardsförsaljning medför, eftersom den föreslagna gardsförsaljningsordningen resulterar i församrad folkhalsa.
Proportionalitetsbedömningen
En bestammelse som utgör ett handelshinder maste vara proportionerlig. Det innebar att kravet att försaljningen sker pa tillverkningseller vinodlingsstallet maste (a) vara en lamplig atgard för att uppna
det angivna skyddsandamalet (lamplighetskriteriet) och (b) inte far
vara mer langtgaende an nödvandigt (nödvandighetskriteriet).
Utredningen analyserar inte lamplighetskriteriet, och begransar
enbart sin diskussion till nödvandighetskriteriet. Vad galler nödvandighetskriteriet ar det relevant att fraga huruvida det ar nödvandigt av folkhalsoskal att införa en begransning, dvs. kravet att försaljning ska ske pa tillverknings- eller vinodlingsstallet, som traffar
just utlandska producenter. Dessvarre ger inte utredningen nagot tillfredsstallande svar pa den fragan. I stallet beaktar utredningen gardsförsaljningsordningens eventuella konkurrensutjamnande effekt. Det
ar fast rattspraxis att ekonomiska effekter och jamförelser emellan
medlemsstater inte analyseras inom ramen för en bedömning enligt
artikel 36.35
Utredningens bristfalliga analys kan stallas i kontrast med den
norska rattsutredningen samt gardsförsaljningsutredningen 2010,36
34 Ibid.
35 Se EU-domstolens resonemang i t.ex. mál C-212/08, Zeturf, EU:C:2011:437, p. 52 och dari
angiven rattspraxis avseende fri rörlighet av tjanster. Se aven mal C-95/81, Kommissionen mot
Italien, EU:C:1982:216, s. 27.
36 E0S-rettslig vurdering av om salg fra nisjeprodusenter kan tillates utan a" svekke dagens
monopolordning, 30 september 2014 och SOU 2010:98 Gardsförsaljning.
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vilka bada konstaterar att bestammelser som knyter försaljningen till
en viss plats inte kan betraktas som vare sig lampliga eller nödvandiga
för att skydda folkhalsan.37

Slutsats

Den föreslagna gardsförsaljningsordningen ar oförenlig med EU:s
regler om varors fria rörlighet, eftersom atminstone en av regleringens centrala bestammelser, dvs. bestammelsen som uppstaller
kravet att försaljningen ska ske pa tillverknings- eller vinodlingsstallet, inte uppfyller kriterierna i artikel 36.

Folkhalsan

I Kommittédirektivet för utredningen fastslas att en utgangspunkt för
införandet av gardsförsaljning ar att en sadan ordning inte far leda till
församrad folkhalsa, men det framgar i utredningens konsekvensanalys att gardsförsaljning skulle församra folkhalsan. Utredningens
förslag gar darmed emot direktivet.
Utredningens konsekvensanalys, som utgar fran Swecos folkhalsoanalys, framhaller att skadorna fran alkoholkonsumtion ökar i
takt med konsumtionen. I och med att utredningen bortser fran att
Systembolagets monopol upphör, bedömer utredningen att förslaget ensamt skulle öka den totala alkoholkonsumtionen med
0,24 procent vilket skulle medföra en ökning av antalet dödsfall och
sjukhusvistelser, respektive minskning av livskvalitet, med 0,22 till
0,27 procent arligen. För dödsfall uppskattas det motsvara cirka
7 dödsfall om aret, men utredningen menar att ökningen kan bli
dubbelt sa stor. Da direktivet fastslar att folkhalsan inte far för37 Den norska rattsutredningen avfardade argumentet att kravet att försaljningen skulle ske pa
produktionsplatsen kunde motiveras utifran folkhalsa. Man menade att kravet varken var
lampligt eller nödvandigt, eftersom halsoriskerna med alkohol ar relaterade till konsumtion,
inte till platsen dar alkoholen tillverkas och saljs. Darmed skyddas inte folkhalsan av att ett
krav att alkohol saljs pa just produktionsstallet. Slutsatsen var darför att ett sadant krav inte
kunde rattfardigas utifran artikel 36, eftersom det inte var proportionerligt. Pa ett liknande
satt konstaterade Gardsförsaljningsutredningen 2010 att det var svart att förestalla sig en
valgrundad förklaring till varför det skulle vara varre för folkhalsan om konsumenterna via
gárdsförsaljning fick möjlighet att dricka alkoholdrycker fran andra lander och inte bara fran
Sverige. Mot bakgrund av detta drogs slutsatsen att gardsförsaljning inte kunde förbehallas
alkoholdrycker som tillverkats pa en gard i Sverige, eftersom ett sadant krav inte kunde anses
proportionerligt.
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samras frangar utredningen direktivet nar man presenterar ett
förslag som församrar folkhalsan.
Dartill beaktar inte utredningen flera viktiga aspekter i Swecos
rapport. Bl.a. ar utredningens konsekvensanalys av gardsförsaljning
i stadsmiljö bristfallig trots att en majoritet av svenska tillverkare
finns i staderna. Sweco menar att gardsförsaljning i stadsmiljö langsiktigt skulle kunna leda till bade ökad konsumtion och ett ökat
intresse för alkoholprodukter hos barn och unga, nagot som utredningen noterat men inte tar hansyn till. Vidare papekar Sweco att
fokus pa upplevelsetjanster i sig kan vara konsumtionsdrivande
marknadsföring för alkoholdrycker, vilket langsiktigt kan leda till
negativa konsekvenser för barn och unga. Det har ar nagot som
utredningen har valt att inte adressera i betankandet.
Utredningen, liksom Sweco, utgar fran att Systembolagets detaljhandelsmonopol kvarstar, trots att gardsförsaljningsförslaget skulle
resultera i detaljhandelsmonopolets upphörande. Det saknas darför
en analys om vilka folkhalsokonsekvenser ett avskaffande av
Systembolagets detaljhandelsmonopol skulle fa. Vid tidigare privatiseringar av detaljhandelsmonopol för alkohol har konsumtionen av
alkohol ökat med mer an 40 procent i genomsnitt.38

Möjligheten att ”backa bandet”

Jag delar inte utredningens bild av att det ar möjligt att ”backa bandet” och aterga till tidigare ordning, om den föreslagna ordningen
införs och sedan underkanns av EU-domstolen. Det ar svart att se
att Systembolaget skulle aterga till att bedömas mot bakgrund av
artikel 37 i FEUF, nagot som poangterades i Justitiekanslerns yttrande om Gardsförsaljningsutredningen 2010. Det ar troligt att EUdomstolen skulle se Sveriges naringsinriktade förslag som ett avsteg
fran malet med den svenska alkoholpolitiken, att framja folkhalsan.
Detta skulle försvara försök att backa bandet.
Utredningen har vidare inte lyft hur vissa handelsavtal och WTOratten allvarligt försvarar möjligheten att ”backa bandet”. Enligt
EU:s handelsavtal med Kanada (CETA-avtalet) kan liberaliserande
38 Hahn RA, Middleton JC, Elder R, Brewer R, Fielding J, Naimi TS, Toomey TL,
Chattopadhyay S, Lawrence B, Campbell CA; Community Preventive Services Task Force.
Effects of alcohol retail privatization on excessive alcohol consumption and related harms: a
community guide systematic review. Am J Prev Med. 2012 Apr;42(4):418-27.
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atgarder inte aterkallas, dvs. stater far inte ”backa bandet” efter att
marknadstillgang har getts. I Kommerskollegiums analys av CETAavtalets sa kallade ratchet-klausuler papekar Kommerskollegium specifikt att Sverige inte skulle kunna aterinföra Systembolaget vid en tidigare liberalisering.39

39 Kommerskollegium. Analysis of the free trade agreement between the EU, its member
states and Canada (CETA). s. 9
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Sarskilt yttrande av experten Stefan Lundin, Visita
Jag anser att utredningens bedömningar i huvudsak ar val motiverade
och avvagda, men ansluter mig inte till utredningens slutsatser och
förslag i följande avseenden och av följande skal.

Krav pa smaskalighet och oberoende

Enligt utredningens förslag ska gardsförsaljningstillstand fa meddelas den som yrkesmassigt tillverkar alkoholdrycker under förutsattning att alkoholdryckerna som saljs ar egentillverkade och den
karaktarsgivande delen av tillverkningen som inte utgör blandning,
spadning, filtrering eller liknande behandling av enklare art sker pa
tillverkningsstallet. Harutöver föreslas som förutsattningar för att
kunna meddelas sadant tillstand att tillverkarens produktionsvolym
arligen uppgar till högst 75 000 liter spritdrycker, 500 000 liter jasta
drycker med upp till 10 volymprocent alkohol eller 200 000 liter
jasta drycker med mer an 10 volymprocent alkohol samt att tillverkaren ar oberoende fran tillverkare med produktionsvolymer som
överstiger de nu namnda.
Utredningen anger att ett krav pa smaskalighet kan motiveras ur
alkoholpolitiskt perspektiv och att det gar att argumentera för att en
sadan avgransning, vid sidan av bl.a. den prisreglering som utredningen föreslar, ar nödvandig för att sakerstalla att gardsförsaljning
inte utgör en kanal för att salja prispressade alkoholdrycker. Enligt
utredningen finns det en oro för att stora koncerner ska maximera
möjligheten till gardsförsaljning genom att etablera flera tillverkningsstallen med besöksverksamhet - och genom kravet pa smaskalighet far de större koncernerna inte bedriva gardsförsaljning. Utredningens förslag att den som bedriver gardsförsaljning ska vara
oberoende fran tillverkare med produktionsvolymer som överstiger
de volymer som möjliggör för gardsförsaljning innebar att ett gardsförsaljningstillstand inte skulle kunna ges till ett bolag i samma koncern som en dryckestillverkare med en produktionsvolym som överstiger de ovan angivna gransnivaerna, eller till en tillverkare med
samma personer i ledningen eller som pa annat satt star i ett beroendeförhallande till en sadan tillverkare.
Utredningens förslag avseende kraven pa smaskalighet och
oberoende för att kunna komma i fraga för gardsförsaljningstillstand
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har tillkommit i ett mycket sent skede i utredningen, de facto efter
det sista expertmötet. Utrymmet för att narmare diskutera dessa
begransningar har darför varit litet. Jag ifragasatter dock de nu aktuella begransningarna i dess föreslagna utformning. Har konstaterar
jag ocksa att utredningen fram till slutskedet har gjort bedömningen
att krav om smaskalighet och oberoende inte bör uppstallas eftersom
de inte skulle ha nagon avgörande paverkan pa antalet gardsförsaljare
i Sverige. Som uppenbara skal emot införandet av sadana krav har
utredningen ocksa diskuterat det uppenbara i att sadana krav riskerar
att vara tillvaxthammande för mindre aktörer som vill vaxa.
Sammantaget - och med beaktande av utredningens förslag till
begransningar i övrigt kring gardsförsaljningen - anser jag att det
inte finns nagra vagande alkoholpolitiska eller andra skal för att dessutom stalla krav pa att en tillverkare ska vara smaskalig eller oberoende för att fa bedriva gardsförsaljning.

Fragan om tidsbegransad lagstiftning och tidsbegransade
tillstand

Utredningen har föreslagit att reglerna om gardsförsaljning bör
föras in i alkohollagen och kan trada i kraft tidigast den 1 juli 2023.
Enligt utredningens förslag bör reglerna galla i sex ar fran ikrafttradandet, dvs. till den 1 juli 2029. I enlighet harmed föreslas ocksa
att ett gardsförsaljningstillstand ska avse viss tid och far vid tillstandsgivningen som langst ges till den 1juli 2029.
Nu namnda förslag till tidsbegransningar har av utredningen
ansetts vara en lamplig försiktighetsatgard inför att lagstiftningen
senare utvarderas innan beslut tas om den ska göras permanent.
Jag anser att det i och för sig ar rimligt att gardsförsaljningsreformen ska följas upp och utvarderas efter viss tid, exempelvis fem ar
efter ikrafttradandet pa satt utredningen diskuterat. Min uppfattning
ar dock att reglerna om gardsförsaljning inte bör vara tidsbegransade
utan ska galla tills vidare pa satt som lagstiftning vanligtvis och i
normalfallet gör - samt att tillstand till gardsförsaljning ska kunna
galla tills vidare. Naturligtvis hindrar ingenting att en utvardering av
reglerna anda sker efter viss tid.
Vagande skal emot att införa en tidsbegransad reglering ar enligt
min bedömning det faktum att naringsidkarna behöver en relativt
lang planeringshorisont för kommande investeringar etc. och gene-
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rellt sett har ett stort behov av langsiktiga spelregler. Det ar viktigt
att företag ges en tydlig bild av vilka regler som kommer att galla
över tid för att de ska vaga göra investeringar och langsiktigt satsa pa
sin verksamhet. Sasom utredningen konstaterar ar det inte osannolikt att en tidsbegransad reglering i nagon man kommer att hamma
investeringsviljan i branschen och kanske aven begransa antalet
aktörer som valjer att ansluta sig till gardsförsaljningssystemet. En
sadan effekt av ett tidsbegransat system ar enligt mitt synsatt inte
önskvard.

Försaljningstider

Enligt utredningens förslag ska kommunen besluta under vilka tider
gardsförsaljning far bedrivas. Gardsförsaljning ska dock inte fa
bedrivas tidigare an klockan 10.00 och inte fa paga langre an till
klockan 20.00.
Kommunen skulle med en sadan reglering av försaljningstiderna
inte kunna medge försaljningstider före klockan 10.00 eller efter
klockan 20.00 - men daremot ha möjlighet att inskranka serveringstiderna ytterligare mellan dessa klockslag.
Min uppfattning ar att denna generella begransning av försaljningstiderna vid gardsförsaljning ar alltför restriktiv och att kommunerna naturligtvis bör ha möjlighet att utvidga försaljningstiden
utifran bedömningar i det enskilda fallet, pa precis samma satt som
enligt 8 kap. 19 § andra stycket galler vid serveringstider inom ramen
för ett serveringstillstand enligt alkohollagen. Enligt den bestammelsen galler att ”Om inte kommunen beslutar annat, far servering av
spritdrycker, vin, starköl eller andra jasta alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat inte pabörjas tidigare an klockan 11.00
och inte paga langre an till klockan 01.00”.
Det framstar som orimligt och inkonsekvent att kommunerna
nar det handlar om gardsförsaljning av alkoholdrycker - till skillnad
fran servering med tillstand enligt alkohollagen - ska medges en
möjlighet att begransa försaljningstiderna inom den ”normaltid”
som anges i lagen men daremot vara förhindrade att utvidga serveringstiderna darutöver.
Jag anser av dessa skal att reglerna för försaljningstider vid gardsförsaljning bör utformas pa sa satt att om inte kommunen beslutar
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annat, far gardsförsaljning inte bedrivas tidigare an klockan 10.00
och inte paga langre an till klockan 20.00.

Kvantiteter

Utredningen föreslar att de kvantiteter som ska fa saljas genom
gardsförsaljning till varje enskild kund vid samma besökstillfalle ska
vara högst 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter starköl och 3 liter
andra jasta drycker.
Jag har i och för sig förstaelse för att de kvantiteter som far saljas
till varje enskild kund vid gardsförsaljning kan behöva begransas till
nagon niva. Daremot anser jag att de nu föreslagna kvantiteterna ar
alltför lagt hallna och riskerar att medföra onödiga begransningar av
attraktionskraften i och darmed den turistiska efterfragan pa gardsförsaljningen.
I utredningen har tidigare diskuterats en kvantitetsbegransning
innebarande att försaljningen till varje enskild person vid samma
besökstillfalle skulle fa uppga till 0,7 liter spritdryck, 4,5 liter vin
eller andra jasta drycker eller 5 liter starköl. Jag anser att dessa
begransningar av försaljningskvantiteten - som aven de far anses vara
starkt restriktiva - skulle vara fullt tillrackliga.
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Sarskilt yttrande av experten Ronny Persson, Svenskt Vin
Svenska vinproducenter har an en gang fatt förtroendet att medverka
i en utredning om gardsförsaljning av alkohol i Sverige.
Förslaget innebar följande:

• Gardsförsaljning tillats bara om den sker i samband med en upplevelsetjanst som kunden betalar för.
• Det införs en begransning av den mangd som varje besökare far
köpa.
• Man far endast salja egenproducerad alkohol.
• Priset pa alkoholdryckerna och upplevelsetjansten far inte sattas
lagre an sjalvkostnaden med ett skaligt paslag.
• Försaljning far endast ske mellan klockan 10.00 och 20.00.
• Det kravs ett sarskilt tillstand för att fa gardsförsaljning.
• Försaljning far endast ske i direkt anslutning till tillverkningsstallet alternativt odlingsstallet för vinodlare.
• Kommunen ska ge tillstand och Polismyndigheten maste yttra
sig.
• Gardsförsaljningstillstand far endast ges till dem som visar sig
vara lampliga att utöva verksamheten.
• Gardsförsaljningstillstandet ar tidsbegransat till som langst den
1 juli 2029.
• De regler som galler för servering galler aven gardsförsaljning vilket innebar att man kan bli av med sitt tillstand vid misskötsel.

Synpunkter pa förslaget

Vi delar bedömningen att denna form av gardsförsaljning inte kommer att aventyra varken detaljhandelsmonopolet eller folkhalsan. De
begransningar som föreslas ger ocksa en möjlighet att backa allt om
det skulle bli oförutsedda problem.
Vi anser dock att den begransade mangd som varje besökare far
köpa maste anpassas till de förpackningar som finns i dag dar man
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levererar vin i lador om 6 flaskor vilket ocksa var underlaget som
diskuterats under hela utredningens gang. Efter det sista mötet har
tyvarr denna mangd minskats till endast 3 liter, motsvarande en box
som ar en för Systembolaget vanlig förpackningsvolym. Denna andring staller till problem för alla svenska producenter som da maste ta
fram specialemballage för just gardsförsaljning. Vi anser att mangden
maste vara minst 4,5 liter, det vill saga 6 flaskor vin.
Utredningen har gett Sweco i Sverige AB uppdrag att utreda
eventuella folkhalsokonsekvenser pa fem ars sikt. Dar har man kommit fram till att ett införande av gardsförsaljning enligt utredningens
förslag kommer att leda till en förhallandevis liten ökning av totalkonsumtionen av alkohol. I volym raknat 0,029 liter ren alkohol per
invanare över 15 ar vilket motsvarar 0,34 procent av all konsumtion
av alkoholdrycker i Sverige. Dessa siffror ar baserade pa att varje
besökare far köpa 6 flaskor vin.
Det har framförts en oro kring att man inte kan backa en lag som
införts. Detta kan vi inte första. En tidsbegransad lag upphör automatiskt nar slutdatum uppnatts om ingen ny lag stiftas. Alltsa upphör gardsförsaljning senast den 1 juli 2029. Svenskt vin anser inte att
lagen ska tidsbegransas.
Vi vill peka pa Finland och Norge. Dar finns en parallellitet av
gardsförsaljning och detaljhandelsmonopol av alkohol utan tidsbegransningar som redan införts och att detta inte föranlett nagra
atgarder fran EU.
Da vi inför gardsförsaljning kommer det att ge manga nya arbetstillfallen framför allt i produktionsledet men ocksa i besöksverksamheten.

Synpunkter pa utredningsprocessen

Nar nu den tredje utredningen av gardsförsaljningen narmar sig sitt
slut och resultatet an en gang visar att det gar att ha gardsförsaljning
av alkohol i Sverige med bibehallet detaljhandelsmonopol och utan
negativa konsekvenser för folkhalsan reagerar Systembolaget AB
oerhört kraftigt.
Utredaren har informerat mig om att detta inte ar den ratta platsen för en redogörelse som beskriver var vag under 2000-talet med
den ensidiga nyckfullhet med standiga och plötsliga förandringar
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och förutsattningar för försaljning fran svenska vingardar, som följt
pa tidigare utredningar. Jag avstar darför fran att beskriva detta har.
Denna gang avser Systembolaget AB att göra förandringar i sitt
TSLS-sortiment med stora negativa konsekvenser för svenska alkoholproducenter. Systembolaget AB sager till och med att det ar osannolikt att man kan behalla detta sortiment. Att detta sortiment ar en
förutsattning för flera sma svenska alkoholproducenters överlevnad
kanner Systembolaget AB val till. Jag tolkar det som att det ar darför
man nu valjer, som sista utvag, att hota med att avskaffa detta om
det blir gardsförsaljning av alkohol i Sverige.
I denna utredning har vi med förvaning tagit del av Systembolaget
AB:s argument om att denna utredning frangatt sitt uppdrag. Detta
med ett visst matt av förundran kring Systembolaget AB:s sjalvpatagna tolkningsföretrade i alla fragor som rör Svensk alkoholpolitik, -försaljning och EU ratt. Vi ar tacksamma att det ar Sveriges
riksdag som definierar och driver var alkoholpolitik.
Alla förstar sakert att det ar oerhört svart att driva och utveckla
en verksamhet dar reglerna hela tiden förandras och man sjalv inte
har möjlighet att paverka. Darför ser vi nu, i den tredje utredningen,
en reell möjlighet att tillata gardsförsaljning inom ramarna för utredningsdirektivet.
En undersökning visar att endast 1 (en) av 10 i Sverige ar emot
gardsförsaljning och nar en majoritet i riksdagen nu ar för, hoppas vi
det blir verklighet med gardsförsaljning inom kort.
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Sarskilt yttrande av experten Marie Risbeck,
Folkhalsomyndigheten
Gardsförsaljningsutredningen har landat i ett huvudförslag och ett
alternativt förslag. Jag vill har framföra att bada förslagen kan leda till
ökade risker för folkhalsan och för att detaljhandelsmonopolet ska
ifragasattas av EU-domstolen. Av de tva förslagen innebar det alternativa förslaget troligen nagot mindre risker.

Risk att detaljhandelsmonopolet ifragasatts

Gardsförsaljningsutredningens förslag innehaller en rad begransningar som utredningen bedömt som nödvandiga för att försaljningen
ska vara förenlig med EU-ratten. Om gardsförsaljning skulle uppfattas som en substantiell försaljningskanal som konkurrerar med
Systembolagets försaljning bedömer utredningen att sadan gardsförsaljning inte vore förenlig med EU-ratten. Detta eftersom den
svenska alkoholregleringen da inte langre skulle uppfattas som sammanhangande och systematisk, vilket ar ett krav för att en handelshindrande reglering ska vara tillatlig inom EU. Utredningen konstaterar ocksa att det endast ar EU-domstolen som kan avgöra om en
begransad form av gardsförsaljning, i kombination med ett monopol
för övrig detaljhandel, ar förenlig med EU-ratten eller inte.
Oavsett om gardsförsaljning har en upplevelsetjanst snarare an
försaljning av alkoholdrycker i centrum innebar den att en ny kanal
för detaljhandel öppnas upp för ett antal tillverkare i Sverige och att
ett undantag fran detaljhandelsmonopolet skapas. Detta kan komma
att tolkas av EU-domstolen som oförenligt med flera av bestammelserna i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssatt. Det
faktum att det finns en form av gardsförsaljning i Finland ar i sig inte
nagon garanti för att en svensk variant av gardsförsaljning vore förenlig med EU-ratten. Den finska modellen skiljer sig fran den
svenska gardsförsaljningsutredningens huvudförslag, bla genom att
den finska gardsförsaljningen omfattar ett mer begransat utbud av
alkoholdrycker. Dessutom innebar EU-domstolens utlatande i
malet Visnapuu40 inte ett godkannande av den finska modellen av
gardsförsaljning eftersom EU-domstolen överlat till de nationella
Mal C-198/14, Valev Visnapuu.
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domstolarna i Finland att avgöra om gardsförsaljningen uppfyllde de
krav som EU-domstolen identifierat maste vara uppfyllda.
Mot bakgrund av den begransade rattspraxis som finns pa omradet finns en risk att det svenska detaljhandelsmonopolet kan komma att ifragasattas av EU-domstolen genom införande av gardsförsaljning. Detta galler saval huvudförslaget som det alternativa
förslaget.

Tillganglighet till alkohol paverkar jamlikhet i halsa

Alkoholkonsumtion ar en av de enskilda riskfaktorer som bidrar
mest till sjukdomsbördan i Sverige.41 Riskkonsumtion av alkohol
och negativa konsekvenser orsakade av alkohol finns i alla grupper i
samhallet. Samtidigt ar de medicinska och sociala skador som orsakas av alkohol ojamlikt fördelade i befolkningen. Exempelvis ar
den alkoholrelaterade dödligheten nastan fem ganger högre bland
personer med kort utbildning jamfört med personer med lang utbildning.
Det övergripande malet för folkhalsopolitiken ar att skapa samhalleliga förutsattningar för en god och jamlik halsa i hela befolkningen och sluta de paverkbara halsoklyftorna inom en generation.
Malet antogs av riksdagen i juni 2018. Utifran ett folkhalsoperspektiv
ar det viktigt att fasta sarskild vikt vid de grupper som löper störst
risk att drabbas av ohalsa. För att minska ojamlikheten i halsa har det
visat sig effektivt med universella förebyggande insatser, det vill saga
insatser riktade till hela befolkningen. Samtidigt bör insatserna vara
proportionella till de behov som finns i olika grupper. Átgarderna
bör alltsa anpassas sa att de tar sarskild hansyn till grupper med lag
socioekonomisk position och andra grupper som har större risk att
drabbas av ohalsa. Det galler bade atgardernas omfattning och utformning.
Olika tillganglighetsbegransande atgarder, sasom punktskatt,
aldersgranser och begransade öppettider, ar exempel pa universella
insatser som syftar till att minska skador orsakade av alkohol. Den
svenska restriktiva alkoholpolitiken har varit framgangsrik ur ett
internationellt perspektiv. Alkoholkonsumtionen har minskat under
det senaste decenniet och ar nu tillbaka pa samma niva som före EU41 Institute för Health Metrics and Evaluation GBD 2019
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intradet. Under de senaste aren har dock den minskande trenden i
riskkonsumtion avstannat eller tom vant nar det galler konsumtion
bland unga. Detta sammanfaller med en omfattande minskning av
resurser för alkoholförebyggande insatser pa saval nationell som
regional och lokal niva (se bland annat data fran Lansrapportens
undersökning). Det ar i detta sammanhang vi maste vardera konsekvenserna av ett införande av gardsförsaljning och den ökade tillganglighet som förslaget innebar.
Liksom den utredning av effekter pa folkhalsan som Sweco
genomfört at gardsförsaljningsutredningen konstaterar jag att införandet av gardsförsaljning kommer att leda till en ökad exponering av
alkoholhaltiga drycker i samhallet och att den ökade tillgangligheten
inte kan avfardas. Detta galler sarskilt om gardsförsaljning möjliggörs
i storstader med tanke pa att den största andelen av befolkningen bor
i storstadskommuner. Den ökade tillgangligheten till försaljningsstallen och upplevelsetjanster kopplade till alkoholdrycker kan
paverka konsumtionen saval direkt (genom merförsaljning) som
indirekt (genom normer och varderingar som uppmuntrar alkoholkonsumtion i fler sammanhang). Negativa konsekvenser av alkohol
riskerar att drabba fler i befolkningen och darmed driva pa utvecklingen av ojamlikhet i halsa.

Desintresseringsprincipen ar viktig att varna

En barande princip i den svenska alkoholpolitiken har varit att halla
privata kommersiella vinstintressen borta fran detaljhandeln med
alkoholdrycker förutom folköl (desintresseringsprincipen). Detta
för att lattare kunna bibehalla förebyggande insatser i form av olika
tillganglighetsbegransningar sasom butikstathet, pris, öppettider,
alderskontroll etc.
Utredningen har lyft att det redan i dag finns undantag fran desintresseringsprincipen eftersom detaljhandel med folköl och servering far bedrivas av privata aktörer. Har vill jag dock lyfta att införandet av gardsförsaljning skulle utgöra ytterligare ett undantag fran
handel som i dag omfattas av detaljhandelsmonopolet och det gar
inte att utesluta att den sammantagna effekten av undantagen ar
större an effekten av varje undantag för sig.
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För att ta stallning till hur svensk politik pa alkoholomradet ska
utvecklas för att na det folkhalsopolitiska malet behöver ett antal
olika perspektiv beaktas daribland kostnadseffektivitet, jamlikhets-,
barn-hallbarhets- (Agenda 2030) och medborgarperspektivet42 samt
den etiska plattformen43. Exempelvis genom att ta hansyn till kostnader som uppstar pa andra stallen an dar intakter genereras, ökad
belastning pa sjukvarden pa grund av sjukdomar som kan förebyggas, grupper som drabbas sarskilt av alkoholens skador, tillganglighet och konsumtion av alkohol av minderariga och etisk hansyn
gentemot individen.
Liksom den utredning av folkhalsoeffekterna som Sweco genomfört at gardsförsaljningsutredningen konstaterar jag att privata försaljningsstallen riskerar att öka tillgangligheten av alkohol för underariga.

Alternativt förslag till gárdsförsaljning battre men innebar ocksá
risker

Om gardsförsaljning ska vara förenlig med EU-ratten sa behöver
denna vara ytterst begransad. Darför ar det bra att utredningen
lagger fram ett alternativt förslag som endast möjliggör gardsförsaljning för tillverkare av vin, öl eller andra jasta drycker under förutsattning att huvuddelen av ravarorna som ger alkoholdrycken dess
karaktar har producerats pa garden. Alternativet som innebar en mer
begransad form av gardsförsaljning bade vad galler antalet försaljningsstallen, antalet besökare och typ av alkoholdrycker som inkluderas motsvarar battre den typ av gardsförsaljning som ligger i
utredningsdirektivets utsaga att ”... argumenten för att tilldta gdrdsförsdljning [berör] frdmstförvdntade vinsterför landsbygden”
Riskerna att den svenska alkohollagstiftningen inte langre ska
uppfattas som systematisk och sammanhangande och att försaljningen kan ha en negativ paverkan pa bland annat normer och varderingar kopplade till alkohol kvarstar dock aven med det alternativa
förslaget.
42 2017/18:249.
43 1996/97:60 ”Prioriteringar inom halso-och sjukvarden”. I propositionen redovisas vissa allmanna riktlinjer för prioriteringar inom halso- och sjukvarden. Dessa ar baserade pa nagra
grundlaggande etiska principer; manniskovardesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen
samt kostnadseffektivitetsprincipen. Kostnadseffektivitetsprincipen bör enligt plattformen
endast komma till anvandning sedan behovsprincipen först tillampats.
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Utvardering av folkhalsokonsekvenserna viktig

Vid ett eventuellt införande av gardsförsaljning instammer jag i
utredningens förslag om att tidsbegransa detta och att utvardera
effekterna under denna period. Jag vill sarskilt lyfta behovet av att
följa upp konsekvenserna för folkhalsan och för tillgangligheten till
alkohol. Om gardsförsaljning införs sa behöver uppföljningen vara
genomtankt och andamalsenlig. För att kunna jamföra utvecklingen
av försaljning och skador före och efter införandet föreslar jag att
gardsförsaljning i första skedet införs i ett par utvalda försökslan. Pa
sa vis kan man jamföra utvecklingen i försökslan med liknande kontrollan. Det ar aven viktigt att jamlikhetsperspektivet beaktas i
uppföljningen av folkhalsan.

Folkhalsomyndigheten behöver full kostnadstackning

Folkhalsomyndigheten bedömer att införandet av gardsförsaljning
skulle innebara en engangskostnad för myndigheten om bland annat
3,5 miljoner kronor för att ta fram nya och uppdatera befintliga
föreskrifter och 1,12 miljoner för en informationsinsats. Utredningen
menar att detta ar en hög skattning och föreslar 2 miljoner för föreskriftsarbetet samt att informationsinsatsen genomförs inom ramen
för myndighetens ramanslag. Jag vill framföra att det ar centralt att
Folkhalsomyndigheten far full kostnadstackning för det merarbete
som ett eventuellt införande av gardsförsaljning skulle innebara.
Det nya bemyndigandet innebar att Folkhalsomyndigheten förvantas ta fram föreskrifter pa omraden dar myndigheten i dag saknar
sakkunskap vilket staller sarskilda krav pa arbetet. Att utveckla
anvandbara föreskrifter som verkligen ger stöd förutsatter bland
annat en gedigen dialog med de som ska tillampa lagstiftningen.
Detta innebar att föreskriftsarbete ar en resurskravande form av
arbete. Utredningen har dessutom missbedömt hur manga arsarbeten som 3,5 miljoner kronor motsvarar. Enligt Folkhalsomyndighetens berakningsmodell motsvarar denna kostnad cirka 2,5 heltidstjanster och da ar myndighetens overheadkostnader inkluderade.
Detta till skillnad fran utredningens antagande om 3,5 heltidstjanster.
Vad galler behovet av informationsinsats ar detta sarskilt stort nar
det införs ny lagstiftning och - liksom utredningen har konstaterat
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- har kommunerna redan i dag ett stort behov av tillsynsvagledning
inom alkoholomradet. Det ar darför sarskilt viktigt att Folkhalsomyndigheten far full kostnadstackning för en ordentlig informationsinsats om tillampningen av de nya bestammelserna, sa att tillsynsvagledning kopplat till gardsförsaljning inte tar resurser fran
andra behov av tillsynsvagledning inom alkoholomradet under de
narmaste aren.
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Sarskilt yttrande av experten Björn Trolldal
Systembolagets detaljhandelsmonopol ar en av hörnstenarna i den
svenska alkoholpolitiken. I samband med det svenska EU-medlemskapet fick Sverige avskaffa flera statliga monopol pa alkoholomradet, men Sverige kunde behalla monopolet i detaljhandelsledet av
folkhalsopolitiska skal. Nagra av anledningarna till att Sverige valt
att ha ett detaljhandelsmonopol pa den har marknaden ar desintresseringsprincipen, det vill saga att inte tillata privata vinstintressen i
detaljhandelsförsaljningen, samt att begransa tillgangligheten till
alkohol, bade i termer av antalet försaljningsstallen och öppettider.
En förutsattning ur ett EU-rattsligt perspektiv ar dock att folkhalsopolitiken och det övriga regelverket ska vara sammanhangande
och systematisk.
Forskare har beraknat att ett avskaffande av Systembolagets
detaljhandelsmonopol skulle innebara en ökad alkoholkonsumtion
pa mellan 20 procent och 31 procent, beroende pa hur alternativet
skulle se ut (Stockwell et al., 2018). Den alkoholrelaterade dödligheten beraknas öka kraftigt.
I Kommittédirektivet till den nu aktuella utredningen om gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker framgar det att ”En sarskild
utredare ska utreda gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker. En
förutsattning för uppdraget ar att Systembolagets monopol sakras.”
Utredningens förslag att tillata sa kallad gardsförsaljning innebar
dock stor risk för att Systembolagets detaljhandelsmonopol aventyras. Det galler bade ur ett EU-rattsligt perspektiv men ocksa pa
grund av att risken för en omfattande detaljhandel, vid sidan om
Systembolagets ”monopol”, kan underminera Systembolagets legitimitet.
Riskerna för Systembolagets monopol, om gardsförsaljning införs, har inte analyserats i utredningen och tolkningar av EU:s regelverk har överlag skett i en för gardsförsaljningen positiv riktning.
Nagra av de risker för Systembolagets monopol, som utredningens förslag kan medföra ar följande:
• En gardsförsaljning enligt förslaget innebar att utlandska producenter utestangs fran den har försaljningskanalen, vilket mycket
val kan ifragasattas ur ett EU-rattsligt perspektiv.
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• Det finns en risk för att EU-domstolen gör bedömningen att
Systembolaget inte langre har monopol för detaljhandelsförsaljningen av de alkoholdrycker som omfattas av utredningens förslag. Detta skulle medföra att Systembolagets ”monopol” inte
langre skulle prövas med hanvisning till artikel 37 FEUF utan
i stallet artikel 34/36, vilket skulle innebara en kraftig försvagning
av möjligheterna att behalla Systembolagets monopol pa marknaden i övrigt.
• Som namnts tidigare ar nagra av syftena med ett monopol för
detaljhandeln att inte tillata privata vinstintressen i försaljningsledet samt att begransa tillgangligheten. För att vara i överensstammelse med EU:s regelverk ska dessutom den aktuella politiken och regelverket i övrigt vara systematisk och konsekvent i
detta sammanhang. Om Sverige pa eget bevag tillater privata
vinstintressen och en utökad tillganglighet i detaljhandelsledet
genom gardsförsaljning ar regelverket inte langre lika sammanhangande och systematisk som tidigare. Om EU-domstolen finner att förutsattningarna för ett detaljhandelsmonopol inte langre
föreligger om gardsförsaljning tillats, kan det uppfattas som
inkonsekvent att aterigen, vid ett försök att aterga till tidigare
ordning, argumentera för ett bevarande av Systembolagets monopol genom krav pa inte tillata privata vinstintressen och minska
tillgangligheten, eftersom Sverige inte ansag detta som problematiskt nar gardsförsaljningen tillats.
• Det finns aven en risk för att en ny marknad för detaljhandel med
alkohol utvecklas. De begransningar för gardsförsaljningen som
utredningen föreslar ar fa. Bland annat föreslas inte gardsförsaljningen vara begransad till landsorten utan ska aven kunna bedrivas
i tatorter och stader. Enligt förslaget ska det inte finnas nagra
begransningar för hur mycket ett företag ska kunna salja totalt sett,
prisgolvet för den sa kallade upplevelsetjansten ar diffus och försaljning av samtliga dryckeskategorier tillats i huvudförslaget.
Detta kan sammantaget fa till följd att det kan utvecklas en helt ny
marknad för detaljhandel med alkoholdrycker parallellt med
Systembolaget och att legitimiteten för det som kan vara kvar av
Systembolagets monopol kan komma att ifragasattas.
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att utredningens förslag
inte uppfyller grundkravet i utredningsdirektivet, namligen att
Systembolagets monopol ska vara sakrat.
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Kommittédirektiv 2020:118

Gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker
Beslut vid regeringssammantrade den 12 november 2020

Sammanfattning

En sarskild utredare ska utreda gardsförsaljning av alkoholhaltiga
drycker. En förutsattning för uppdraget ar att Systembolagets monopol sakras. Uppdraget bygger pa en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
Utredaren ska bl.a.

- göra en EU-rattslig analys av om och i sadant fall föresla hur
gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsattning att detaljhandelsmonopolet sakras,
- bedöma om det ar EU-rattsligt möjligt och om det finns behov
av att begransa gardsförsaljning till att t.ex. enbart tillatas pa landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för smaproducenters hantverksmassiga produktion,
- bedöma om försaljningen behöver knytas till ett produktionsstalle eller ett odlingsstalle och om det ar nödvandigt att aven tilllata försaljning via internet, eller pa annat vis för hemleverans,
- lamna förslag pa former för tillsyn, öppettider och prissattningsmodell,
- analysera vilka eventuella kommersiella effekter som kan förvantas för naringslivet, landsbygden, smaföretagare och sysselsattning om gardsförsaljning skulle införas,
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- analysera vilka eventuella folkhalsokonsekvenser som införande
av gardsförsaljning av alkoholdrycker kan föranleda,
- lamna nödvandiga författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021.

Bakgrund
Enligt januariavtalet, som ar en sakpolitisk överenskommelse mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de
gröna, ska en utredning om gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker
genomföras. En förutsattning ar att Systembolagets detaljhandelsmonopol sakras.
Naringspolitiska utgangspunkter Intresset hos konsumenter för
narproducerad mat av hög kvalitet har ökat de senaste aren. Det
finns aven ett ökat intresse för mat kombinerat med dryck vilket har
bidragit till att saval efterfragan som utbud av smaskaligt producerade alkoholdrycker har ökat kraftigt i Sverige de senaste aren.
Sedan 2014 har Systembolaget ett sarskilt sortiment för lokala
och smaskaliga produkter vars utbud och efterfragan har haft en
markant ökning sedan det introducerades i butikerna. Intresset hos
saval producenter som konsumenter förutspas fortsatta. Darutöver
har dryckesproducenterna ett ökat intresse att sjalva fa salja de egenproducerade dryckerna direkt fran tillverkningsplatsen, sa kallad
gardsförsaljning. Gardsförsaljning av alkoholdrycker ar ocksa efterfragat som ett steg i att utveckla lokal besöksnaring och maltidsturism.
Den svenska livsmedelsstrategins övergripande mal ar en konkurrenskraftig livsmedelskedja dar den totala livsmedelsproduktionen
ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömal nas, i syfte att skapa
tillvaxt och sysselsattning och bidra till hallbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, bade konventionell och ekologisk, bör
svara mot konsumenternas efterfragan.
Det finns över 800 företag i Sverige som tillverkar alkoholdrycker,
och produktion sker i alla lan. Fastan mikrobryggerier ocksa ar lokaliserade i stadsmiljö berör argumenten för att tillata gardsförsaljning
framst förvantade vinster för landsbygden. Gardsförsaljning av alkoholdrycker antas kunna ha gynnande effekter för andra branscher an
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endast alkoholdrycksbranschen, exempelvis för besöksnaringen pa
landsbygden dar upplevelser med mat och dryck kan spela en viktig
roll.
Vidare har riksdagen tillkannagett det utskottet anför om att regeringen, under förutsattning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan uppratthallas, bör verka för en lagstiftning som möjliggör
gardsförsaljning i begransad utstrackning (bet. 2017/18:SoU8 punkt 4,
rskr. 2017/18:260).

Alkoholpolitiska utgdngspunkter

Den svenska alkoholpolitikens övergripande mal ar att framja folkhalsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Malet ska nas genom sadana insatser som motverkar
skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion.
Ett av de grundlaggande instrumenten för att astadkomma en
minskad konsumtion ar en restriktiv lagstiftning pa alkoholomradet.
Med en val fungerande lagstiftning har samhallet möjlighet att kontrollera hanteringen av alkohol och sarskilt begransa tillgangligheten
i vissa miljöer och sammanhang. Malet att minska alkoholkonsumtionen bygger pa kunskapen om att tillgangligheten paverkar konsumtionen och alkoholskadornas omfattning.
Tva viktiga verktyg för att na de alkoholpolitiska malen anses vara
alkoholskatten och detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Detaljhandelsmonopolet innebar i dag att all försaljning till konsument av
alkoholdrycker med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent ska vara
förbehallet Systembolaget, med undantag för försaljning av folköl
och försaljning för förtaring pa stallet. Ensamratten begransar alkoholens tillganglighet.
Begransningen sker genom att Systembolaget kontrollerar etableringar, försaljningskanaler och öppettider och genomför kontroll av
alder, berusning och risk för langning.
För att na de alkoholpolitiska malen ar den s.k. desintresseringsprincipen ocksa viktig. Desintresseringsprincipen innebar att det
privata vinstintresset pa den svenska detaljhandelsmarknaden utesluts i syfte att halla nere alkoholkonsumtionen för att skydda folkhalsan. EU-domstolen har erkant desintresseringsprincipens bety-
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delse för att varna de intressen som ligger till grund för ett detaljhandelsmonopol.
Att sakerstalla en sammanhangande och systematisk alkoholreglering ar viktigt för att varna den svenska alkoholpolitiken ur ett
EU-perspektiv. EU-domstolen har klargjort att en restriktiv alkoholreglering ar legitim nar den motiveras av folkhalsoskal. Det ankommer pa medlemslanderna att bestamma nivan pa skyddet för folkhalsan. EU-domstolen har dock i sin praxis konstaterat att den nationella lagstiftningen endast uppfyller det aberopade syftet om den pa
ett pa ett sammanhangande och systematiskt satt tillgodoser behovet
av att uppna malet.
Om det skapas större utrymme för privata vinstintressen pa
detaljhandelsmarknaden urholkas desintresseringsprincipen och den
svenska politiken kan framsta som mindre systematisk och sammanhangande.
Under alla omstandigheter ska den svenska alkoholpolitiken tilllampas och regleras pa ett icke-diskriminerande satt.

Tidigare utredningar om gdrdsförsáljning
Fragan om gardsförsaljning har behandlats i tva tidigare betankanden,
Alkohollagsutredningens betankande En ny alkohollag (SOU 2009:22)
och Utredningen om vissa alkoholfragors betankande Gardsförsaljning (SOU 2010:98). Alkohollagsutredningen landade i slutsatsen
att gardsförsaljning EU-rattsligt inte ar förenligt med detaljhandelsmonopolet och darför inte bör tillatas.
Utredningen om vissa alkoholfragor kom fram till att det EUrattsligt inte var möjligt att ha en försaljningsmodell som endast tilllater svenska smaproducenter pa landsbygden att salja alkoholdrycker.
Utredningen presenterade dock ett förslag om införande av gardsförsaljning som i huvudsak gick ut pa att den som yrkesmassigt tillverkar alkoholdrycker efter sarskilt tillstand skulle fa bedriva försaljning med egenproducerade alkoholdrycker och andra alkoholdrycker
av samma slag (fran bade svenska och utlandska producenter) som
man producerar sjalv. Försaljningen skulle endast ske i samband med
en upplevelsetjanst pa tillverkningsstallet samt begransas i kvantitet.
Utredningen uteslöt dock inte att EU-domstolen skulle kunna
komma fram till att förslaget leder till ett ifragasattande av alkohol-
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lagstiftningen och om den pa ett sammanhangande och systematiskt
satt tillgodoser malet att skydda folkhalsan.
Mot bakgrund av de tidigare utredningar som genomförts pa omradet, samt det finska systemet för gardsförsaljning som tillkom 1995
och utvidgades 2018, ser regeringen behov av ytterligare juridisk och
EU-rattslig analys av fragan.

Uppdraget att analysera om och hur gardsförsaljning
av alkoholhaltiga drycker kan införas
En EU-ráttslig analys och förslag om gdrdsförsáljning
I Sverige ar det enbart Systembolaget som far bedriva detaljhandel med
alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. EU-domstolen har konstaterat att Systembolagets monopol ar
förenligt med EU-ratten under förutsattning att dess utformning
och funktionssatt anpassas pa ett sadant satt att ingen diskriminering
med avseende pa anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan
medlemsstaternas medborgare. Att salja egenproducerade alkoholdrycker direkt till konsument skulle darför komma att utgöra ett
undantag fran monopolet ifall det tillats. Fragan om huruvida gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i Sverige kraver darför EU-rattslig analys.
Eftersom Sverige har valt att ha ett detaljhandelsmonopol för försaljning av alkoholdrycker skulle införande av gardsförsaljning innebara
att svenska alkoholproducenter kan salja sina produkter bade genom
Systembolaget och i egen regi, medan utlandska tillverkare endast kan
salja sina produkter genom Systembolaget. Detta aktualiserar tva EUrattsliga fragor. Den ena ar om ett sadant gynnande av svenska producenter kan accepteras utifran de regler om icke-diskriminering som
galler inom EU. Den andra fragan ar om detta kan förandra den EUrattsliga bedömningen av Systembolagets detaljhandelsmonopol, dvs.
tillgodoser fortfarande den svenska alkoholpolitiken pa ett systematiskt och sammanhangande satt det angivna allmanintresset, folkhalsan, om de regler som bar upp monopolet förandras. Utredaren ska
göra en EU-rattslig analys av om gardsförsaljning av alkoholhaltiga
drycker kan införas i hela landet under förutsattning att detaljhandelsmonopolet sakras. I analysen ingar att bedöma kraven pa en
alkoholpolitik med ett monopol vars utformning och funktionssatt
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ar anpassade sa att ingen diskriminering med avseende pa anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas medborgare, EU:s konkurrensrattsliga regler och kravet pa en systematisk och sammanhangande alkoholpolitik.
Med alkoholhaltiga drycker avses i dessa direktiv aven alkoholdrycksliknande preparat enligt 1 kap. 10 a § alkohollagen (2010:1622).
Om utredaren bedömer att det ar möjligt att införa gardsförsaljning, ska han eller hon utreda och föresla formerna för det. Eftersom
det kan finnas olika former av gardsförsaljning ska utredaren redovisa de alternativa lösningar som identifierats samt beskriva för- och
nackdelar med respektive alternativ. Dari ingar aven att definiera begreppet gardsförsaljning. För det alternativ som utredare bedömer mest
lampligt att införa ska utredaren lamna nödvandiga författningsförslag. Utredaren kan lamna författningsförslag för ytterligare lösningar.
Som en del i detta uppdrag bör det finska systemet för gardsförsaljning beaktas, da Finland, som ocksa ar medlem i EU liksom Sverige,
har ett statligt agt detaljhandelsbolag med monopol pa alkoholförsaljningen. Monopolet har dock vissa undantag och sedan 1995 har
Finland tillatit gardsförsaljning av vissa alkoholhaltiga drycker. Sedan
2018 tillats aven bryggerier med en produktion pa mindre an 500 000 liter
öl per ar salja öl direkt fran bryggeriet. Det finska systemet för gardsförsaljning har inte varit föremal för prövning i EU-domstolen.
Utredaren ska darför

- göra en EU-rattslig analys av om och i sadant fall föresla hur gardsförsaljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet
under förutsattning att detaljhandelsmonopolet sakras,
- om flera alternativa lösningar identifieras, redovisa samtliga och
beskriva deras för- och nackdelar,
- lamna nödvandiga författningsförslag.

Begransningar och tillsyn

Om gardsförsaljning av alkoholdrycker bedöms möjligt att införa i
Sverige, ska utredaren bedöma huruvida det ar EU-rattsligt möjligt
och om det finns behov av att begransa gardsförsaljning till att t.ex.
enbart tillatas pa landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter
eller för smaproducenters hantverksmassiga produktion. Eftersom

284

SOU 2021:95

Bilaga 1

odlingen av de ravaror som utgör drycken kan ske pa en annan plats
an dar drycken tillverkas ska utredaren aven granska om det ar behövligt att knyta försaljningen till ett produktionsstalle eller möjligen ett odlingsstalle, dvs. en fastighet eller motsvarande dar drycken
produceras eller dar ravarorna som drycken framstalls av odlas.
Bland dagens konsumenter finns en efterfragan pa ökade möjligheter till e-handel, och det ar möjligt att köpa alkohol via internet.
Om alkoholproducenter skulle tillatas salja sina drycker via e-handel, skulle det dock förta vissa förvantade positiva effekter av att
tillata gardsförsaljning, exempelvis ökat antal besökstillfallen pa landsbygden. Om utredaren anser att det ar lampligt, ska darför en bedömning göras av om gardsförsaljning enbart ska tillatas pa bl.a. produktionsstallet eller om det ar nödvandigt att tillata att dessa producenter
saljer sina alkoholdrycker via internet eller pa annat vis för hemleverans, utan att kunden behöver besöka produktionsstallet. I detta
uppdrag ingar att bedöma om det ar rattsligt möjligt att begransa
försaljningen pa sadant vis.
Utredaren ska darför
- bedöma om det ar EU-rattsligt möjligt och om det finns behov
av att begransa gardsförsaljning till att enbart tillatas pa t.ex. landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för smaproducenters hantverksmassiga produktion,
- bedöma om försaljningen behöver knytas till ett produktionsstalle eller ett odlingsstalle och om det ar nödvandigt att aven
tillata försaljning via internet eller pa annat vis för hemleverans,
- lamna nödvandiga författningsförslag.

Tillsyn, öppettider och prissattningsmodell
Ett eventuellt regelverk för gardsförsaljning maste tolkas och tilllampas rattssakert och likartat över hela landet. Darför ar det nödvandigt att det finns tillsyn pa plats, för att granska att regelverket
följs. Utredaren ska darför lamna föreslag pa former för tillsyn av de
platser dar gardsförsaljning ska tillatas.
Vidare ska utredaren bedöma vilka öppettider som ska tillatas för
gardsförsaljning. Av alkoholpolitiska skal har Systembolaget begransade öppettider pa exempelvis lördagar och stangt pa söndagar. Áven
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restauranger och serveringsstallen med serveringstillstand ar begransade vad galler de tider de far servera alkohol. Om gardsförsaljning
inte bör ske under samma tidsramar som galler för Systembolaget, ska
utredaren föresla vilka tidsramar som bedöms lampliga.
Slutligen ska aven formerna för prissattning av alkoholdrycker som
saljs genom gardsförsaljning analyseras. Systembolaget har en modell
för prissattning av alkoholdrycker dar olika procentenheter av priset
för varje dryck ar reserverade för alkoholskatt, mervardesskatt, leverantör samt Systembolaget.
Restauranger och andra serveringsstallen ska enligt alkohollagen
inte satta det pris som erbjuds kunderna lagre an inköpspriset för
drycken jamte skaligt paslag. Vidare far prissattningen inte ske pa ett
sadant satt att försaljning av drycker med högre alkoholhalt framjas,
och gasterna far inte uppmanas eller förmas att köpa alkoholdrycker.
Om det ar en alkoholproducent som saljer en alkoholdryck direkt till
konsument, har producenten ingen mellanhand i försaljningsledet,
varför det finns en viss risk att priset pa de alkoholdrycker som erbjuds till försaljning blir lagre an för motsvarande dryck pa Systembolaget eller pa restaurang, aven med beaktande av alkoholskatt och
mervardesskatt. Utredaren ska darför bedöma om de priser som erbjuds konsumenter genom gardsförsaljning ska följa nagon prissattningsmodell.
Utredaren ska darför
- lamna förslag pa former för tillsyn,
- lamna förslag pa öppettider och prissattningsmodell,
- lamna nödvandiga författningsförslag.

Uppdraget att analysera eventuella kommersiella effekter för
naringslivet, landsbygden, smaföretagare och sysselsattning
Det finns i dag över 870 företag som tillverkar alkoholhaltiga drycker
och de finns spridda över hela landet. Enligt siffror fran Lantbrukarnas Riksförbund ar 5 500 personer direkt anstallda i dessa företag.
Sedan tillkommer underleverantörer i form av lantbrukare och ravaruleverantörer, förpackningsleverantörer etc. Ungefar 2 500 personer
beraknas vara sysselsatta i smaskalig tillverkning. Produkterna bidrar
dessutom till att öka urvalet för svensk restaurang- och besöksnaring
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och bidrar pa det viset till jobb och tillvaxt över hela landet. Utredaren ska darför granska om och hur gardsförsaljning kan bidra till
ökad tillvaxt inom naringslivet samt hur detta kan bidra till en ökad
sysselsattning.
Utredaren ska darför
- analysera vilka eventuella kommersiella effekter som kan förvantas för naringslivet, landsbygden, smaföretagare och sysselsattning om gardsförsaljning av alkoholdrycker skulle införas.

Uppdraget att analysera eventuella folkhalsokonsekvenser
Det ar viktigt att folkhalsan inte församras vid ett eventuellt införande av gardsförsaljning, bl.a. genom en ökad alkoholkonsumtion. Utredningen om vissa alkoholfragor som senast utredde fragan
om gardsförsaljning av alkoholdrycker fann att dess förslag inte skulle
medföra nagra negativa konsekvenser för folkhalsan och att om sa
blev fallet vore det enligt utredningen möjligt att minska de kvantiteter som enligt utredningens förslag tillats saljas direkt till konsument (SOU 2010:98 s. 96). Denna analys har delvis fatt kritik fran
vissa remissinstanser för att vara för förenklad. Regeringen anser att
det finns skal att pa nytt utreda de folkhalsopolitiska aspekterna av
ett eventuellt införande av gardsförsaljning av alkoholdrycker. Utifran de förslag som utredaren lamnar och med hansyn till de former
för försaljning, öppettider och prissattningsmodeller som föreslas
ska utredaren darför analysera vilka eventuella folkhalsokonsekvenser som införande av gardsförsaljning av alkoholdrycker kan föranleda.
En aspekt att utreda ar om ett införande kan förvantas orsaka eller
bidra till en ökad alkoholkonsumtion, bl.a. till följd av ökad tillganglighet genom ett ökat antal försaljningsstallen. Utredaren ska aven
granska om gardsförsaljning kan innebara ökad marknadsföring och
exponering av alkohol samt hur detta kan paverka folkhalsan. Barn
och unga anses alkoholpolitiskt vara sarskilt skyddsvarda personer
da deras halsa riskerar att paverkas i högre utstrackning av alkoholkonsumtion an vuxna. Barn och unga ar ocksa mer paverkbara genom
exempelvis marknadsföring. Vidare paverkas barn och unga i högre
utstrackning an vuxna av sina vuxna narstaendes (familjemedlemmars) alkoholvanor. Det ar darför viktigt att utredaren beaktar eventuella konsekvenser aven för barn och unga.
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Utredaren ska darför

- analysera vilka eventuella folkhalsokonsekvenser som införande
av gardsförsaljning av alkoholdrycker kan föranleda.

Konsekvensbeskrivningar
I konsekvensbeskrivningen ska utredaren beskriva och berakna förslagens samhallsekonomiska effekter och konsekvenser för enskilda
och företag samt berakna de offentligfinansiella effekterna. Om de
förslag som lamnas innebar offentligfinansiella kostnader, ska förslag till finansiering lamnas. Utredaren ska sarskilt beakta konsekvenserna för kommuner och andra myndigheter, t.ex. behovet av ökad
tillsynsverksamhet orsakad av att fler verksamheter bedriver försaljning av alkoholdrycker.
Viktiga stallningstaganden som har gjorts vid utformningen av förslagen ska beskrivas, exempelvis alternativa lösningar som har övervagts och skalen till att de har valts bort. Det ingar att redogöra för
om förslagen har nagra konsekvenser för Sveriges internationella ataganden och om de ar förenliga med WTO-ratten. Om förslagen innebar att personuppgifter behöver behandlas, ingar det att analysera
det rattsliga stödet för sadan behandling.
Utredaren ska genomgaende bedöma de alkoholpolitiska konsekvenserna, liksom de naringspolitiska konsekvenserna av förslagen.

Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska halla sig informerad om och beakta relevant arbete
som bedrivs inom Regeringskansliet och utredningsvasendet och
inom EU.
Utredaren ska i den utstrackning det behövs inhamta synpunkter
fran berörda myndigheter, organisationer och företag.
Utredaren bör ta del av internationella erfarenheter av de fragor
som ar aktuella i uppdraget, sarskilt erfarenheter fran övriga lander
inom EU och EES, och i förekommande fall redogöra för dessa.
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Uppdraget omfattar inte skattefragor och utredaren ska inte lamna
förslag pa skatteomradet.
Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021.
(Socialdepartementet)
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Alternativa författningsförslag

1.1

Förslag till lag om andring i alkohollagen
(2010:1622)

Harigenom föreskrivs i fraga om alkohollagen
dels att 5 kap. 2 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 2, 11, 12, 17 och 18 §§ ska ha
följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap., med följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 13 §, med
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
13 §
Med gdrdsförsáljning avses detaljhandel med alkoholdrycker pd
tillverknings- eller vinodlingsstállet i samband med ett studiebesök
eller en förelásning som erbjuds
allmánheten mot betalning och
som har anknytning till den aktuella alkoholdrycken.

5 kap.
2§
Endast detaljhandelsbolaget
Endast detaljhandelsbolaget
far bedriva detaljhandel med far bedriva annan detaljhandel
spritdrycker, vin, starköl och med spritdrycker, vin, starköl
andra jasta alkoholdrycker och och andra jasta alkoholdrycker
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med alkoholdrycksliknande preparat.

och med alkoholdrycksliknande
preparat án gdrdsförsáljning.

5 a kap. Gardsförsaljning

Gdrdsförsáljningstillstdnd

1§
För gdrdsförsáljning krávs sárskilt tillstdnd av den kommun dár
försáljningsstállet ár beláget (gardsförsájningstillstand)
Gdrdsförsáljningstillstdnd fdr
meddelas den som yrkesmássigt
tillverkar vin, öl eller andra jásta
alkoholdrycker under förutsáttning att
1. huvuddelen av rdvarorna
som ger alkoholdrycken dess karaktár har producerats pa garden,
2. alkoholdryckerna som sáljs
ár egentillverkade,
3. den karaktársgivande delen
av tillverkningen som inte utgör
blandning, spádning, filtrering
eller liknande behandling av
enklare art sker pa tillverkningsstállet,
4. tillverkarens produktionsvolym arligen uppgdr till högst
500 000 liter drycker med upp till
10 volymprocent alkohol eller
200 000 liter drycker med mer án
10 volymprocent alkohol, och
5. tillverkaren ár oberoende
fran tillverkare medproduktionsvolymer som överstiger de som
anges i punkt 4.
Gdrdsförsáljningstillstdnd far
áven meddelas den som yrkes-
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mássigt odlar druvor som anvánds
vid tillverkning av vin förutsatt
att
1. vinet som saljs har tillverkats av druvor uteslutande fran
de egna odlingarna, och
2. odlaren har godkants som
upplagshavare för sddana varor
enligt 9 § lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.

2§

Vid gdrdsförsáljning fdr försáljningen till varje enskildperson
vid samma besökstillfálle inte
överstiga 3 liter vin, 3 liter starköl,
och 3 liter andra jásta drycker.
3§

Frdgor om gdrdsförsáljningstillstdnd prövas av den kommun
dár försáljningsstállet ár beláget.
Ansökan om gdrdsförsáljningstillstdnd görs skriftligen.
Kommunen fdr ta ut en avgift
för prövningen enligt de grunder
som beslutas av kommunfullmáktige. Kommunen fdr ocksd ta ut en
avgift för tillsyn enligt 9 kap. av
den som har tillstdnd att bedriva
gdrdsförsáljning.
4§
En ansökan om gdrdsförsáljningstillstdnd fdr inte bifallas utan
att Polismyndighetens yttrande
har inhámtats.
Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omstán-
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digheter som ligger till grund för
myndighetens bedömning i det
enskilda fallet och sarskilt yttra sig
över sökandens allmánna lámplighet för verksamheten.

5§

Ett gdrdsförsáljningstillstand
ska avse viss tid och fdr som lángst
ges till den 1 juli 2029.
6§

Gdrdsf&'rsáljmngstillstdnd fdr
bara meddelas den som visar att
han eller hon ár lámplig att utöva
verksamheten med hánsyn till
sina personliga och ekonomiska
förhdllanden samt omstándigheterna i övrigt och att verksamheten kommer att drivas i enlighet
med de krav som stálls upp i
denna lag.
Sökanden ska genom att avlágga ett prov ocksd visa att han
eller hon har de kunskaper om
denna lag och anslutande föreskrifter som krávs för attpd ettförfattningsenligt sátt bedriva verksamheten med gdrdsförsáljning.

7§
Om gdrdsförsáljning pd grund
av försáljningsstállets belágenhet,
studiebesökets eller förelásningens
utformning eller av andra skál
kan befaras medföra olágenheter i
frdga om ordning och nykterhet
eller sárskild risk för mánniskors
hálsa, fdr gdrdsförsáljningstill-
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stdnd vdgras dven om övriga krav
som stdlls upp i lagen dr uppfyllda.

Lokaler och personal
8§

Gdrdsförsdljningstillstdnd ska
avse ett visst avgrdnsat utrymme
ddr försaljningen av alkoholdrycker ska ske. Utrymmet ska
disponeras av tillstdndshavaren.
Tillstdnd fdr inte meddelas för
flera tillverkare att utnyttja ett gemensamt utrymme för gdrdsförsdljning.

9§
Tillstdndshavaren eller av denne
utsedd försdljningsansvarig person
ska ha tillsyn över gdrdsförsdljningen och vara ndrvarande pd
försdljningsstdllet under hela tiden
dd försdljningen dger rum. Den
försdljningsansvarige ska ha fyllt
20 dr och vara ldmplig för uppgiften med hdnsyn till sina personliga egenskaper och omstdndigheterna i övrigt.
Tillstdndshavaren ska till kommunen anmdla den eller de personer som har utsetts att ansvara
för gdrdsförsdljningen.
Tillstdndshavaren ansvararför
att den personal som anlitas vid
gdrdsförsdljningen har de kunskaper som behövs om vad som
gdller för försdljningen.
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Försaljningstider m.m.
10 §
Kommunen beslutar under
vilka tider gárdsförsáljningfár bedrivas. Gárdsförsáljning fár dock
inte bedrivas tidigare án klockan
10.00 och inte págá lángre án till
klockan 20.00. Vid bestámmande
av tiden för gárdsförsáljning ska
sárskilt beaktas vad som ságs i 7 §.

11 §
Priset för alkoholdrycker som
sáljs genom gárdsförsáljning fár
inte sáttas lágre án tillverkningskostnaden med tillágg för gállande
skatter med ett skáligtpáslag.
Priset pá det studiebesök eller
den förelásning som ska tillhandahállas i samband med gárdsförsáljning fár inte sáttas lágre án
sjálvkostnaden med ett skáligt
páslag.

Bemyndigande
12 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestámmer fár
meddela föreskrifter om
1. hur de studiebesök och förelásningar som avses i 1 kap. 13 §
ska uiformas och vad de ska innehálla,
2. de tillverkningskrav som
avses i 1 § andra stycket 3,
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3. den tid inom vilken kommunen ska fatta beslut i ett drende
om gdrdsförsdljningstillstdnd, samt
4. de prov som avses i 6 §
andra stycket och om undantag i
vissa fall frdn skyldigheten att avldgga prov.
8 kap.
7§
Den som tillverkar alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande
preparat fran ravaror som produceras pa den egna garden och som
har ett stadigvarande serveringstillstand har ratt att, efter anmalan
till kommunen, vid tillverkningsstallet erbjuda provsmakning av de
egenproducerade dryckerna eller preparaten.
Om sadant tillstand saknas, far tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande
preparat vid tillverkningsstallet efter sarskilt tillstand för provsmakning.
Den som har gdrdsförsdljningstillstdnd fdr i anslutning till sddan
försdljning erbjuda provsmakning
av sddana alkoholdrycker som tillstdndet avser.

9 kap.
2§
Kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden
av de bestammelser som galler för servering av alkoholdrycker.
Kommunen och PolismynKommunen och Polismyndigheten har ocksa tillsyn över digheten har ocksa tillsyn över
detaljhandeln med folköl.
detaljhandeln med folköl och
gdrdsförsdljning.
Kommunen ska uppratta en tillsynsplan som ska ges in till lansstyrelsen.
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11
Den som har beviljats serveringstillstand ska anmala hos
kommunen nar han eller hon avser att pabörja verksamheten.

§

Den som har beviljats serveringstillstand eller gdrdsförsaljningstillstdnd ska anmala hos
kommunen nar han eller hon avser att pabörja verksamheten.
Anmalan ska ocksa göras om verksamheten laggs ned eller om
avbrott sker i den. Om verksamheten förandras till sin omfattning
eller i nagot annat hanseende av betydelse för tillsynen ska detta
ocksa anmalas, liksom betydande förandringar av agarförhallandena.
Anmalan ska göras i förvag, eller om det förhallande som föranlett anmalningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmal.
12 §

Om den som har fatt serveringstillstand enligt denna lag
har avlidit, eller fatt förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föraldrabalken
med uppdrag som omfattar rörelsen och vill dödsboet eller förvaltaren fortsatta rörelsen, ska
anmalan göras hos kommunen.
Anmalan ska ha kommit in
senast tva manader efter dödsfallet eller beslutet om förvaltare.
Har anmalan inte kommit in
inom denna tid, upphör tillstandet att galla.
Har den som fatt serveringstillstand försatts i konkurs upphör tillstandet att galla omedelbart. Vill konkursboet fortsatta
rörelsen ska ny ansökan göras
hos kommunen. Kommunen ska
behandla en sadan ansökan med
förtur.
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Om den som har fatt serveringstillstand eller gdrdsförsaljningstillstdnd enligt denna lag har
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Betraffande den som bedriver tillverkning, partihandel eller handel med teknisk sprit enligt denna lag ska motsvarande anmalan som
avses i första och andra styckena göras till Folkhalsomyndigheten
17 §

En kommun far meddela en
innehavare av serveringstillstand
en erinran, eller i allvarligare fall
eller vid upprepade övertradelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gallde
2. följer de bestammelser som
galler för servering enligt denna
lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen.

En kommun far meddela en
innehavare av serveringstillstand
eller gdrdsförsáljningstillstdnd en
erinran, eller i allvarligare fall
eller vid upprepade övertradelser, en varning om denne inte
för tillstandets meddelande, eller
2. följer de bestammelser som
galler för servering eller gdrdsförsáljning enligt denna lag eller de
villkor eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen

18 §
En kommun ska aterkalla ett
serveringstillstand om

En kommun ska aterkalla ett
serveringstillstand eller gdrdsförsáljningstillstdnd om
1, tillstandet inte langre utnyttjas,
2. det med tillstandshavarens
2. det med tillstandshavarens
vetskap har förekommit brotts- vetskap har förekommit brottslig verksamhet pa serveringsstal- lig verksamhet pa serverings- eller
let eller i anslutning till detta försáljningsstállet eller i anslututan att tillstandshavaren har in- ning till dessa utan att tillstandsgripit, eller
havaren har ingripit, eller
3. tillstandshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt
galler för tillstandet pa ett sadant satt att varning inte ar en tillrackligt ingripande atgard, eller har tilldelats en eller flera varningar utan
att de förhallanden som föranlett varningen har rattats till.
Om flera tillstandshavare har utnyttjat ett gemensamt serveringsutrymme enligt 8 kap. 14 § andra stycket far i stallet tillstandet för
gemensamt serveringsutrymme aterkallas, om det inte kan utredas
vilken tillstandshavare som ar ansvarig för en handelse som ska föranleda aterkallelse av serveringstillstandet.
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1. Denna lag trader i kraft den 1 juli 2023.
2. Lagen galler till och med den 1 juli 2029.
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Förslag till förordning om andring
i alkoholförordningen (2010:1636)

Harigenom föreskrivs i fraga om alkoholförordningen att 4-6 §§ ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Folkhalsomyndigheten far meddela föreskrifter om
1. kunskapsprov för erhallande av serveringstillstand samt om
undantag fran skyldigheten att avlagga sadant prov enligt 8 kap. 12 §
alkohollagen (2010:1622),
2. vilka uppgifter som tillstandshavare och andra som bedriver
verksamhet med stöd av alkohollagen ska lamna för att myndigheten
ska kunna bedriva tillsyn enligt 9 kap. 1 § alkohollagen,
3. vilka uppgifter som ska finnas i ett bevis om tillstand som en
kommun har meddelat enligt 9 kap. 7 § alkohollagen,
4. anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit enligt
6 kap. 10 § 2 alkohollagen,
5. denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i
vilka fall denaturering far underlatas enligt 6 kap. 10 § 3 alkohollagen,
6. handel i övrigt med teknisk
6. handel i övrigt med teknisk
sprit och alkoholhaltiga preparat sprit och alkoholhaltiga preparat
som behövs till skydd för liv och som behövs till skydd för liv och
halsa enligt 6 kap. 10 § 4 alkohol- halsa enligt 6 kap. 10 § 4 alkohollagen, och
lagen,
7. hur kontrollköp ska ge7. hur kontrollköp ska genomföras enlig 9 kap. 15 a § nomföras enlig 9 kap. 15 a §
alkohollagen.
alkohollagen,
8. de studiebesök och förelasningar som avses i 1 kap. 13 §
första stycket alkohollagen,
9. de tillverkningskrav som avses i 5a kap. 1 § andra stycket 2
alkohollagen, och
10. kunskapsprov för erhdllande av gdrdsförsdljningstillstdnd
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samt om undantag frdn skyldigheten att avlagga sddant prov enligt 5a kap. 6 § andra och treaje
stycket alkohollagen.
Folkhalsomyndigheten far, i andra fall an de som anges i 9 kap.
9 § 3 och 10 § lakemedelsförordningen (2015:458), meddela föreskrifter om vem som utöver vad som anges i 6 kap. 5 § alkohollagen
har ratt att köpa teknisk sprit enligt 6 kap. 10 § 1 alkohollagen.
5
Kommunen ska fatta beslut i
ett arende om serveringstillstand
inom fyra manader fran det att
en fullstandig ansökan har kommit in till kommunen. Om det ar
nödvandigt pa grund av utredningen av arendet far handlaggningstiden förlangas med högst
fyra manader. Sökanden ska informeras om skalen för att handlaggningstiden förlangs innan
den ursprungliga tidsfristen har
gatt ut.

§

Kommunen ska fatta beslut i
ett arende om serveringstillstand
eller
gdrdsförsaijningstiUstdnd
inom fyra manader fran det att
en fullstandig ansökan har kommit in till kommunen. Om det ar
nödvandigt pa grund av utredningen av arendet far handlaggningstiden förlangas med högst
fyra manader. Sökanden ska informeras om skalen för att handlaggningstiden förlangs innan
den ursprungliga tidsfristen har
gatt ut.
Ett beslut att förlanga handlaggningstiden far inte överklagas.
I 8 § lagen (2009:1079) om tjanster pa den inre marknaden finns
bestammelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden nar
en fullstandig ansökan har kommit och om innehallet i ett sadant
bevis.
6§
Om kommunen i ett arende
Om kommunen i ett arende
om serveringstillstand begar att om serveringstillstand eller gdrdssökanden ska ge in certifikat, in- försaijningstillstdnd begar att sötyg eller andra liknande doku- kanden ska ge in certifikat, intyg
ment som visar att ett visst till- eller andra liknande dokument
standskrav ar uppfyllt, ska kom- som visar att ett visst tillstandsmunen godta motsvarande do- krav ar uppfyllt, ska kommunen
kument fran en annan stat inom godta motsvarande dokument
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Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. Kommunen far dock
begara att dokumentet ges in i
original eller i en bestyrkt kopia
eller i form av en auktoriserad
översattning till svenska.

Bilaga 2

fran en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. Kommunen far dock
begara att dokumentet ges in i
original eller i en bestyrkt kopia
eller i form av en auktoriserad
översattning till svenska.

1. Denna förordning trader i kraft den 1 juli 2023.
2. Förordningen ska galla till och med den 1 juli 2029.
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Analys av den svenska dryckesbranschen

Patrik Waaranpera Jean-Simon, Lilian
Ivstam och Anna Malmström

2021-06-17 rev.
2021-09-29

Analys av den svenska dryckesbranschen
Det har underlaget syftar till att ge en överblick över den svenska dryckesbranschen, dess
storlek, geografiska spridning samt försaljningskanaler och producenters installning till ev.
gárdsförsaljning. Först beskrivs branschen övergripande, sedan följer mer detaljerade
beskrivningar av produktion och försaljning av de olika dryckeskategorierna. Avslutningsvis
beskrivs i vilken utstrackning dryckesproducenter i dag erbjuder upplevelsetjanster, vad de tar
betalt för dessa och hur mánga besökare de har, samt ett avsnitt om branschens intresse för
gárdsförsaljning.

Övergripande om dryckesbranschen
Kraftig ökning av svenska dryckesproducenter

Konsumenternas intresse för smáskaligt och för narproducerade alkoholhaltiga drycker har ökat
kraftigt under de senaste áren och sá har aven antalet svenska producenter och sáledes aven
utbudet. Enligt SCB:s företagsregister fanns det ár 2010 cirka 90 producenter av alkoholhaltiga
drycker i Sverige. Ar 2020 uppgick motsvarande antal (enligt SCB) till 640 vilket innebar en
ökning pá över 600 procent pá ett decennium.1 Dock finns inte samtliga dryckesproducenter
med i SCB:s statistik vilket gör att antalet producenter dar ar nágot underskattat. Ser man
istallet till Dryckesbranschrapporten 2021, i vilken man har bearbetat statistiken genom att ta
bort felregistreringar och kompletterat med annat kallmaterial, uppgick antalet företag i Sverige
registrerade för att tillverka sprit, öl, cider eller vin till 729 vid ársskiftet 2019/20202.
Den i sarklass största kategorin bland svenska producenter av alkoholhaltiga drycker ar
ölbryggerier. Enligt Dryckesbranschrapporten 2021 fanns det vid utgángen av 2020 581
registrerade tillverkare av öl i Sverige vilket ar en kraftig ökning jamfört med tio ár tillbaka dá
motsvarande antal var ett 30-tal. Den nast största kategorin producenter ar
spritdrycksproducenterna vilka ocksá har ökat kraftigt till antal under de senaste áren. Enligt
Dryckesbranschrapporten 2021 fanns det vid utgángen av 2020 86 företag i Sverige som
producerar eller hanterar destillerade drycker. Producenter av cider ar den tredje största
kategorin och uppgick enligt Dryckesbranschrapporten 2021 till 68 medan vinproducenterna var
57 till antalet vid utgángen av 2020.

1 Data frán SCB:s företagsregister SNI2017.

2 Observera att det i Dryckesbranschrapporten 2021 anges att antal producenter i tidigare versioner av rapporten har
varit överskattade till följd av bland annat felregistreringar vilket gör att uppgifter frán olika kallor inte ar helt jamförbara.
1 (17)
Sweco Sverige AB
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Antal företag per dryckeskategori vid utgangen av ar 2020
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Kalla: Dryckesbranschrapporten 2021

Antal svenska producenter per dryckeskategori 2008-2020
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Kalla: SCB:s företagsdatabas - antal företag efter naringsgren SNI2007.
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Fortsatt majoritet av smá företag i branschen
Áven om den svenska dryckesbranschen omfattar ett par stora valetablerade företag som
Carlsberg, Kopparberg, Spendrups och The Absolut Company ar de flesta producenter i dag,
liksom redan 2008, smá företag med farre an fem anstallda. De fyra största producenterna har
alla minst 250 anstallda och tillsammans sysselsatter de ungefar halften av de som arbetar
inom branschen.3
Antal företag per antal anstallda 2008-2020 (obs-tvá olika kállor)
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z 0-4 anstallda (SCB)2
Kálla: SCB företagsdatabas (SNI2007) och LRF dryckesbranschrapport 2020.

Geografisk spridning av producenter

I dag finns det producenter av alkoholhaltiga drycker i samtliga lan i Sverige och i 218 av
landets 290 kommuner. Majoriteten av producenterna finns i Stockholms lan. Avseende
ölproducenterna finns 114 lokaliserade i Stockholms lan, 105 i Vastra Götalands lan och 75 i
Skáne. Bland spritproducenterna finns ocksá de flesta i Stockholms lan (91) och bland
ciderproducenterna finns det flesta i Skáne (11) och i Stockholms lan (10). Vinproducenterna
finns, till skillnad frán de andra dryckesproducenterna, företradelsevis i de sydligare lanen.
Skáne har 36 vinproducenter Halland har fyra och Blekinge och Stockholms lan har tre var.4
Dryckesproducenterna ar, enligt data frán SCB, framst belagna i tatorter med fler an 3 000
invánare (356 företag). I tatorter med mindre an 3 000 invánare finns 98 företag medan 154

3 SCB, databas Raps-RIS. Avser SNI-koder 11.1-11.5.

4 Dryckesbranschrapporten 2021
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företag ar lokaliserade utanför en tatort.5 Eftersom samtliga dryckesproducenter inte omfattas
av SCB:s statistik ger tabellen nedan inte hela bilden av dryckesproducenternas geografiska
lage. Enligt rapporten Sveriges vingardar 2018 ar ett stort antal vingárdar och vinodlingar
belagna utanför en tatort.

Antal producenter per dryckeskategori och storlek pa tillverkningsorten

Tatort under
3000
invánare

Tatort över
3000
invánare

Utanför
tatort

Totalt

Destillering, rening och
tillblandning av spritdrycker

16

49

27

92

Framstallning av vin frán
druvor

4

6

4

14

Framstallning av cider och
andra fruktviner

5

22

4

31

Framstallning av andra
icke-destillerade jasta
drycker

1

11

3

15

Framstallning av öl

72

268

116

456

Totalt

98

356

154

608

Dryckeskategori

Kalla: SCB

Produktion av alkoholhaltiga drycker i Sverige
Under 2019 producerades ungefar 532 miljoner liter alkoholhaltiga dryck i Sverige, av dessa
exporterades (inom och utanför EU) cirka 263,5 miljoner liter. Av de alkoholhaltiga drycker som
producerades i Sverige 2019 utgjorde starköl knappt 50 procent av den producerade volymen.6
Försaljningen av svenskproducerade alkoholhaltiga drycker pá Systembolaget uppgick under ár
2020 till cirka 266 miljoner liter, vilket utgjorde knappt 47 procent av Systembolagets försaljning
under áret (i liter). Ar 2015 uppgick försaljningen av svenskproducerade drycker till ungefar
183 miljoner liter, vilket motsvarade knappt 39 procent av den totala försaljningen. De tio
svenska producenter som sálde störst volym via Systembolaget ár 2020 sálde tillsammans cirka
247 miljoner liter - det vill saga runt 93 procent av den svenskproducerade drycken.7

5 Egna bearbetade data bestallda och hamtade frán SCB. Avser företag med SNI-koder 11.1-11.5 dar koordinater med
företagens adresser har kopplats pá. SCB:s geografiska data har sedan anvants för att definiera tatorter. Totalt avser
statistiken 608 företag. 56 företag saknar koordinater och 31 avser boxadresser och ar darför inte medraknade.
6 FHM: Tillverkning alkoholdrycker samt utförsel och export av alkoholhaltiga drycker.
7 Systembolaget
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Systembolagets försaljning utgjorde ár 2019 runt 70 procent av den totala registrerade
alkoholförsaljningen i Sverige. Cirka 15 procent av försaljningen skedde pá restauranger,
medan övriga cirka 15 procent sáldes i dagvaruhandel (folköl).8
LRF genomförde en undersökning ár 2020 dar dryckesproducenter bland annat tillfrágades om
de sjalva odlar huvudrávaran till sin dryckesproduktion. 26 procent av de svarande uppgav att
de gjorde det helt och hállet, 23 procent angav att de gjorde det till viss del medan 40 procent
angav att de köper in alla rávaror. Pá frágan om var rávarorna var producerade uppgav 40
procent att de bara anvander svenska rávaror medan 27 procent uppgav att merparten av
rávarorna var producerade i Sverige.9

rávaror

Kalla: LRF Mat och Drycks undersökning 2020 av dryckesproducenter och gárdsförsaljning, tillsammans med IPSOS.

Enligt samma undersökning frán LRF skulle átta av tio producenter starta gárdsförsaljning om
det var tillátet. Vid egna intervjuer med företradare frán dryckesbranscherna bekraftas den
bilden. Branschföretradare menar att försaljning skulle kunna öka lönsamheten i den egna
verksamheten och skapa ytterligare arbetstillfallen. Vidare namndes att möjligheter till egen
försaljning skulle kunna bidra till besöksnaringen, lokalsamhallet samt aven attrahera utlandsk
turism och ökat lokalt entreprenörskap.

8 Kalla: CAN, rapport 193 - Alkoholkonsumtionen i Sverige.
9 Undersökningen skickades ut som webenkat till ciderproducenter, ölbryggare, vinproducenter och destillatörer. 188
dryckesproducenter kontaktades och 95 av dem deltog (dvs. 51%). Intervjuer genomfördes med dryckesproducenterna
under perioden 2020-10-26-2020-12-03.
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Öl
Inom detta avsnitt beskrivs i huvudsak öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,
vilket kallas starköl. Om alkoholhalten överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent kallas det
folköl. Som tillverkare av starköl fár du salja alkoholdrycken till Systembolaget, andra
partihandlare som har ratt att handla med motsvarande varor (tillverkare av alkoholdrycker ar
aven godkanda partihandlare) samt till den som har serveringstillstánd.
Öl ar en dryck som tillverkas med malt, humle, jast och vatten som huvudsakliga ingredienser.

Malten ger ölen olika karaktar beroende pá hur den har behandlats innan den tillsatts i ölet,
humlen bidrar med beska och jásten/jásningen omvandlar sockret till alkohol. Báde
bryggningsprocessen och ingredienserna páverkar smaken pá ölet. Enligt en
branschrepresentant för smá ölbryggerier ár det mycket ovanligt att producenterna har sin egen
rávaruproduktion.10 I LRF:s enkátundersökning med 38 deltagande ölproducenter uppgav 95
procent att de köper in alla sina rávaror, medan resterande fem procent svarade att de till viss
del odlar sin egen rávara. Ingen av ölproducenterna uppgav att de endast anvánder svenska
rávaror; 37 procent anvánder huvudsakligen svenska rávaror, 26 procent anvánder lika delar
svenska och importerade rávaror, 34 procent anvánder huvudsakligen importerade rávaror och
3 procent endast importerade rávaror.11
Ungefár 75 procent av den registrerade alkoholförsáljningen av starköl i Sverige kommer frán
Systembolaget medan resterande 25 procent sáljs via restauranger. Detta motsvarade
tillsammans 348 miljoner volymliter ár 2019.12 Anskaffningen (konsumtionen) av starköl har
legat stabilt pá ungefár samma nivá de senaste tio áren ráknat per invánare (15 ár och áldre).13

Ar 2019 tillverkades ungefár 263 miljoner volymliter starköl i Sverige.14 Samma ár sáldes
ungefár 206 miljoner volymliter svensktillverkad öl pá Systembolaget.15 Importen motsvarade
ungefár 63 miljoner volymliter och exporten var ungefár 66 miljoner volymliter.16 Pá grund av
bland annat bortfall summeras inte den rapporterade svensktillverkade starkölen, exporten och
importen till den registrerade försáljningen av starköl i Sverige.
Vid utgángen av 2020 fanns det 581 ölproducenter i Sverige, vilket kan jámföras med ungefár
30 producenter för tio ár sedan.17 Ökningen av antal producenter speglas ocksá i
Systembolagets sortiment. Ar 2020 fanns det 350 svenska producenter i Systembolagets

10 Intervju med Johan Hákansson, representant för Föreningen Sveriges Oberoende Smábryggerier och vd för Angöl
AB, 2021-06-11.
11 LRF Mat och Drycks undersökning av dryckesproducenter och gárdsförsáljning. I undersökningen ingár svar frán 38
ölproducenter frán Föreningen Sveriges Oberoende Smábryggerier.
12 CAN:s Monitormátningar. Om áven den beráknade skattade resandeinförseln, smugglingen, hemtillverkningen och
internethandeln inkluderas motsvarar den totala anskaffningen av starköl ungefár 417 miljoner volymliter.
13 Ibid. Avser báde registrerad och oregistrerad alkoholanskaffning.
14 Kálla: Folkhálsomyndigheten. Data hámtad frán statistikrapportförsáljning/tillverkning (FoHMFS 2014:2). Statistiken
beráknas endast pá inkomna och godkánda statistikrapporter, ingen upprákning ár gjord gállande rapportens bortfall.
15 Egen bearbetning av Systembolagets försáljning per artikel (Artikellistan). Svensktillverkad avser producenter som
har artiklar med Sverige som ursprungsland och/eller internationella márken med svensk producent. Alkoholfria artiklar
ár exkluderade.
16 Kálla: Folkhálsomyndigheten, införsel och import av alkoholdrycker samt utförsel och export av alkoholdrycker
17 Dryckesbranschrapporten 2021.
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sortiment, vilket kan jamföras med cirka 180 producenter ár 2015.18 Ungefar 60 procent av
ölproducenterna sálde darmed öl via Systembolaget ár 2020. Ar 2021 (mars) fanns det 360

ölproducenter enbart i Systembolagets lokala och smáskaliga sortiment (TSLS).19 Enligt en
branschrepresentant för smá ölbryggerier har nastan alla de mindre producenterna produkter i
TSLS.20 Producenterna av öl finns i hela landet - i samtliga lan och i 185 av Sveriges 290
kommuner. Till antalet finns det flest bryggerier i Stockholms lan (114 företag).21

Áven om antalet svenska ölproducenter har fördubblats i Systembolagets sortiment mellan 2015
och 2020 har de sex största dryckeskoncernerna under samma period haft en stabil
marknadsandel pá runt 95 procent av de sálda volymerna av svenskt öl pá Systembolaget.
Enligt en företradare frán branschen drivs de allra flesta smá ölproducenter oberoende av de
större företagen och koncernerna.22 Branschföretradaren uppger att vissa mindre bryggerier
dock ar kopplade till större bryggerier eller ags av investmentbolag - men pá det stora hela ar
det ovanligt.23

Vin
Vin ar en dryck som framstalls av jast saft frán vindruvor. Alkoholhalten i vin ligger vanligtvis
mellan átta och 15 procent. Inom EU definieras vin som ”den produkt som framstalls
uteslutande genom total eller partiell alkoholjasning av krossade eller okrossade farska druvor
eller av druvmust”.24 EU:s regelverk reglerar aven vilka tillsatser som fár anvandas i
vinframstallningen. De vanligaste tillsatserna ar sulfit, socker, vinsyra, druvmustkoncentrat,
tanniner och sorbinsyra. Flera av dessa tillsatser finns naturligt i vindruvor. Starkvin ar ett vin
som tillsats av druvsprit och har vanligtvis en alkoholhalt mellan 15 och 22 procent. Andra typer
av viner som i denna rapport ingár i kategorin övrigt vin ar exempelvis smaksatta viner sá som
glögg, aperitif, fruktviner, mjöd och sake.
Det ar ovanligt hos vinproducenter att den karaktarsgivande delen av tillverkningen - det vill
saga jasningen av druvor - inte sker pá produktionsstallet, med undantaget för mousserande
vin. I produktionen av mousserande vin láter vissa producenter den första jasningen ske vid det
egna produktionsstallet, sedan kan den andra jasningen och lagringen ske vid en annan plats
innan vinet kommer tillbaka till vinproducenten.25

Vin definieras som svenskt om det framstallts av druvor som odlats i Sverige. Viner som
produceras i Sverige pá druvor som odlats i ett annat land - nágot som ar vanligt

18 Egen bearbetning av Systembolagets försaljning per artikel (Artikellistan). Svensktillverkad avser producenter som
har artiklar med Sverige som ursprungsland och/eller internationella marken med svensk producent. Alkoholfria artiklar
ar exkluderade.
19 Kalla: Systembolaget. Har exkluderas exempelvis producenter som tillverkar mer an 50 000 liter öl per ár. För att ingá
i detta sortiment máste aven drycken vara hantverksmássigt framstalld och tillverkad av ett begránsat antal personer.
20 Intervju med Johan Hákansson, representant för Föreningen Sveriges Oberoende Smábryggerier och vd för Ángöl
AB, 2021-06-11.
21 Dryckesbranschrapporten 2021
22 Intervju med Johan Hákansson, representant för Föreningen Sveriges Oberoende Smábryggerier och vd för Ángöl
AB, 2021-06-11.
23 Ibid.
24 Rádets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för
vin.
25 Intervju med Ronny Persson, representant för Föreningen Svenskt Vin, 2021-05-28.
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förekommande hos sá kallade urban wineries - fár ett annat ursprung. Ar 1999 tilláts
kommersiell vinodling i Sverige och sedan dess har marknaden váxt till att vid utgángen av ár
2020 omfatta 57 företag som báde odlar sina druvor och framstáller vinet.26 De flesta vingárdar i
Sverige ár smá och tillsammans omfattar de uppskattningsvis ca 100 hektar.27 I en
enkátundersökning utförd av LRF med 22 deltagande vinproducenter uppgav cirka 90 procent
att de odlade sina egna vindruvor, medan resterande antingen odlade sjálva till viss del eller
köpte in all rávara.28 Samtliga av dessa uppgav att endast anvánde svenska rávaror i sin
produktion (86 procent), eller merparten svenska rávaror (14 procent).29

Det finns en stor spridning pá de svenska vinproducenternas storlek med hánsyn till antalet
producerade liter. Ar 2020 sálde den största producenten över 8 000 liter pá Systembolaget,
medan den minsta sálde 24 liter.30 Medianproducenten sálde cirka 490 liter vin.

Den totala volymen svenskproducerat vin (inklusive starkvin) som sáldes ár 2020 uppgick till
40 000 liter vilket motsvarar 0,02 procent av den samtliga försáljningen av vin pá
Systembolaget.31
Enligt företrádare för vinproducenter ágs vingárdar nástan uteslutande av producenterna sjálva;
valet att starta en vingárd kommer ofta frán ett personligt intresse men kráver samtidigt stora
mángder kapital.32 Vintillverkning sker idag i tolv av Sveriges lán och företrádelsevis i de
sydligaste delarna av landet. Drygt 60 procent av vingárdarna finns i Skáne.33 I Systembolagets
sortiment fanns 33 svenska producenter ár 2020, att jámföra med cirka 24 producenter ár
2015.34 En branschföretrádare för vinproducenter uppger att TSLS pá Systembolaget i
dagsláget ár den viktigaste försáljningskanalen, eftersom nástintill samtliga svenska
producenter sáljer sina produkter genom denna.35 Samma branschföretrádare uppger ocksá att
exporten hos de svenska vinproducenterna ökar allt mer (men fortsatt ár begránsad).

Ar 2019 sáldes cirka 220 miljoner liter vin i Sverige (cirka 224 miljoner volymliter inklusive
starkvin).36 Ungefár 91 procent av den registrerade försáljningen av vin i Sverige kommer frán
Systembolaget medan resterande 9 procent sáljs via restauranger. Anskaffningen
26 Dryckesbranschrapporten 2021.
27 Ibid.
28 LRF Mat och Drycks undersökning av dryckesproducenter och gárdsförsaljning. I undersökningen ingár svar frán 22
vinproducenter. Hár kan áven övriga viner ingá.
29 Ibid.
30 Egen bearbetning av Systembolagets försáljning per artikel (Artikellistan). Svenska producenter avser producenter
som har artiklar med Sverige som ursprungsland och/eller internationella márken med svensk producent. Alkoholfria
artiklar ár exkluderade. Frán den övergripande kategorin ”Vin” med undantag av följande produkter (som i denna rapport
kategoriserats som ”övrigt vin”): Aperitif, Glögg, Fruktviner, Mjöd, Sake, Smaksatta viner samt Övriga mousserande
viner (som inte ár gjorda pá druvor).
31 Ibid.
32 Intervju med Ronny Persson, representant för Föreningen Svenskt Vin, 2021-05-28.
33 Dryckesbranschrapporten 2021.
34 Egen bearbetning av Systembolagets försáljning per artikel (Artikellistan). Svenska producenter avser producenter
som har artiklar med Sverige som ursprungsland och/eller internationella márken med svensk producent. Alkoholfria
artiklar ár exkluderade. Frán den övergripande kategorin ”Vin” med undantag av följande produkter (som i denna rapport
kategoriserats som ”övrigt vin”): Aperitif, Glögg, Fruktviner, Mjöd, Sake, Smaksatta viner samt Övriga mousserande
viner (som inte ár gjorda pá druvor).
35 Intervju med Ronny Persson, representant för Föreningen Svenskt Vin, 2021-05-28.
36 CAN:s Monitormátningar. Om áven den beráknade skattade resandeinförseln, smugglingen, hemtillverkningen och
internethandeln inkluderas motsvarar den totala anskaffningen av vin ungefár 240 miljoner volymliter (244 miljoner
volymliter inklusive starkvin).
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(konsumtionen) av vin, inklusive starkvin, har legat stabilt pá ungefar samma nivá de senaste 10
áren ráknat per invánare 15 ár och áldre.37

Cider och övriga viner
Ar 2020 fanns 68 företag i Sverige inom produktion av cider, fruktvin, mjöd och glögg.38 Dessa
företag finns spridda över landet, varav en stor andel ár belágna i lánen Skáne, Stockholm och
Vástra Götaland (29 företag tillsammans). Pá Gotland áterfinns det högsta antalen producenter
av cider per invánare.39
Cider
Cider ár en dryck som framstálls av fermenterad fruktjuice av ápplen och/eller páron, dár
alkoholen endast kommer frán den egna jásningen.40 Det finns inga gemensamma regleringar
inom EU som styr definitionen av cider, utan drycken definieras i Livsmedelsverkets föreskrifter.
Fruktjuicen ska utgöra minst 15 procent av volymprocenten och utöver detta fár innehálla
godkánda livsmedelstillsatser, aromer, icke-fermenterad fruktjuice, vatten och socker.41 Till
skillnad frán andra lánder ár den svenska definitionen av cider förhállandevis bred.42 Vanligtvis
inneháller cider mellan tre och átta volymprocent alkohol; cider över 8,5 volymprocent anses
vara áppelvin.43

Enligt en representant för en ciderproducent med god insikt i branschen har en övervágande
andel av de mindre producenterna egen áppel- och/eller páronodling.44 I en enkátundersökning
frán LRF dár 17 ciderproducenter deltog uppgav cirka 30 procent av deltagande
ciderproducenter att de odlar sin huvudrávara helt och hállet medan resterande 70 procent
uppgav att de gör det till viss del.45 82 procent uppgav att de endast anvánde svenska rávaror
och 12 procent att de anvánde merparten svenskarávaror, medan 6 procent svarade att de
anvánde merparten importerade rávaror.46
Ar 2020 fanns 49 svenska producenter av cider i Systembolagets sortiment, att jámföra med
cirka 22 producenter ár 2015.47 Det motsvarar mer án en dubblering av antalet producenter
under fem ár. De flesta producenterna ár smá men det finns ocksá ett antal större koncerner.
De fyra största dryckeskoncernerna inom ciderproduktionen stod för cirka 83 procent av den
sálda volymen av svenskproducerad cider pá Systembolaget ár 2020, och de sex största

37 Ibid. Avser báde registrerad och oregistrerad alkoholanskaffning.
38 Dryckesbranschrapport 2021.
39 Ibid.
40 Livsmedelsverkets föreskrifter om cider, LIVSFS 2005:11 (H 161).
41 Sveriges bryggeriers hemsida - Cider.
42 Ibid.
43 Systembolagets hemsida - Lár dig om cidertillverkning.
44 Intervju med Daniel Gejde, sálj- och marknadsdirektör pá Kiviks musteri (medlemsföretag i SPAA), 2021-06-11.
45 LRF Mat och Drycks undersökning av dryckesproducenter och gárdsförsáljning. I undersökningen ingár svar frán 17
ciderproducenter.
46 Ibid.
47 Egen bearbetning av Systembolagets försáljning per artikel (Artikellistan). Svenska producenter avser producenter
som har artiklar med Sverige som ursprungsland och/eller internationella márken med svensk producent. Alkoholfria
artiklar ár exkluderade. Cider ár en vanlig producerad dryck i Sverige som kan klassificeras inom andra jásta
alkoholdrycker. Hár avses dock drycker som benámnts som cider hos Systembolagets sortiment.
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koncernerna för cirka 93 procent.48 Den svenska medianproducenten sálde knappt 4 000 liter
vin pá Systembolaget samma ár.49 88 procent av producenterna sálde mindre an 250 000 liter.
Enligt en representant för en ciderproducent med god insikt i branschen ags de mindre
tillverkarna i regel inte av nágon större koncern.50 Áven cider kan ingá i lokala och smáskaliga
sortiment (TSLS).51 Den svenska ciderproduktionen stod för 92 procent av sáld cider pá
Systembolaget ár 2020, motsvarande en totalt sáld volym om nastan 13 miljoner liter.52
Konsumtionen av cider redovisas tillsammans med blanddrycker i CAN:s rapporter. Pá
Systembolaget uppgick den registrerade alkoholförsaljningen av cider och blanddrycker till cirka
22 miljoner volymliter ár 2019. 53 Anskaffningen (konsumtionen) av cider och blanddrycker har
legat relativt stabilt pá ungefár samma nivá de senaste 10 áren, med en liten ökning de fem
senaste áren, ráknat per invánare 15 ár och áldre.54

Övriga viner
I Systembolagets kategorisering av övriga viner ingár exempelvis smaksatta viner, fruktviner,
mjöd och glögg. Övriga viner kan ingá bland övriga jásta alkoholdrycker vars produktion
presenteras kort i slutet av avsnittet om vin ovan.

Ar 2020 fanns 48 svenska producenter av övriga viner i Systembolagets sortiment, att jámföra
med cirka 37 producenter ár 2015. De tvá största dryckeskoncernerna inom övriga viner stod pá
Systembolaget ár 2020 för cirka 54 procent av den sálda volymen av svenska övriga viner, och
de fyra största koncernerna för över 74 procent. Den svenska medianproducenten sálde i strax
över 1 000 liter övrigt vin pá Systembolaget ár 2020. Endast tre producenter hade en volym pá
över 100 000 liter och den största producenten/koncernen hade en volym pá strax under 300
000 liter. De svenska producenterna av övriga viner stod för 18 procent av sálda övriga viner pá
Systembolaget ár 2020, motsvarande en totalt sáld volym och 900 000 liter.55

Sprit
Spritdrycker framstálls genom jásning av en rávara, som skapar en alkoholhaltig dryck, och som
sedan destilleras. För att en rávara ska kunna jásas máste den innehálla socker (sockerrör,
frukt eller druvor), eller stárkelse (spannmál, potatis eller agave), som kan förvandlas till jásbart
socker. Efter jásning separeras alkoholen frán andra ámnen i en destilleringsprocess. Efter
destillering lagras spriten för att mogna och rundas av i smaken; vissa spritsorter lagras en kort
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Intervju med Daniel Gejde, sálj- och marknadsdirektör pá Kiviks musteri (medlemsföretag i SPAA), 2021-06-11.
51 Systembolaget. Hár exkluderas exempelvis producenter som tillverkar mer án 50 000 liter cider. För att ingá i detta
sortiment máste áven drycken vara hantverksmássigt framstálld och tillverkad av ett begránsat antal personer.
52 Ibid.
53 CAN:s Monitormátningar. Om áven den beráknade skattade resandeinförseln, smugglingen, hemtillverkningen och
internethandeln inkluderas motsvarar den totala anskaffningen av cider och blanddrycker ungefár 28 miljoner volymliter.
54 Ibid. Avser báde registrerad och oregistrerad alkoholanskaffning.
55 Egen bearbetning av Systembolagets försáljning per artikel (Artikellistan). Svenska producenter avser producenter
som har artiklar med Sverige som ursprungsland och/eller internationella márken med svensk producent. Alkoholfria
artiklar ár exkluderade. Detta avser i huvudsak kategorin ”Övriga viner” i Systembolagets sortiment. Kategorin bestár
delvis av andra jásta alkoholdrycker, men det kan áven förkomma drycker som klassificeras som vin eller spritdryck.
Exempel pá drycker som ingár i denna kategori ár Aperitif, Glögg, Fruktviner, Mjöd, Sake, Smaksatta viner samt Övriga
mouserande viner (som inte ár gjorda pá druvor).
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tid pá tank medan andra lagras under en langre tid i ekfat. Sprit kan smaksattas genom
macerering - det vill saga tillsatta smakamnen (frukt, bar, kryddor), genom destillering eller med
essenser.56
Vid utgángen av ár 2020 fanns det, enligt Dryckesbranschrapporten 2021,86 spritproducenter i
Sverige. Enligt rapporten var de flesta av lokaliserade i Stockholms lan, Skáne och Vastra
Götaland, men ett flertal företag finns aven i mer glesbefolkade lan som Norrbotten och
Vasternorrland.57 Dá definitionerna för spritproducenter kan skilja sig nágot át anvands
begreppet destillatörer för de producenter som sjalva destillerar spriten.
Det mycket ovanligt att destillatörer producerar sitt eget spannmál, det vill sága den
huvudsakliga rávaran i sprittillverkningen, enligt en branschföretrádare för destillatörer.58 Enligt
en enkátundersökning utförd av LRF uppgav ingen av de 18 deltagande destillatörerna att de
sjálva producerade sin huvudsakliga rávara helt och hállet.59 Majoriteten uppgav att de köpte in
all rávara (61 procent) och resterande uppgav att de till viss del producerade sin egen rávara
(39 procent).60 Tvá tredjedelar av destillatörerna uppgav att de anvánde endast (28 procent)
eller mestadels (39 procent) svenska rávaror.61

I Systembolagets sortiment ár 2020 fanns det 134 svenska producenter i kategorin sprit, vilket
kan jámföras med cirka 79 producenter ár 2015.62 Det motsvarar en ökning om nástan 70
procent pá fem ár. Av den sálda volymen svensk sprit pá Systembolaget ár 2020 stod de fyra
största dryckeskoncernerna inom spritproduktion för cirka 70 procent av den sálda volymen, och
de sju största producenterna för cirka 96 procent.63 Den svenska medianproducenten (sett till
sáld volym) sálde knappt 516 liter av kategorin sprit pá Systembolaget ár 2020. 95 procent
sálde mindre án 100 000 liter och tre producenter sálde mer án 500 000 liter.64 Enligt en
branschrepresentant för svenska destillatörer ágs ingen av de som kallas mindre producenter
(destillatörer) av nágot större företag eller ingár i en större koncern.65

De svenska tillverkarna stod för 15 procent av försáljningen inom kategorin sprit pá
Systembolaget, motsvarande 3,5 miljoner liter, ár 2020. 66 Ar 2021 (mars) fanns det 72
spritproducenter i Systembolagets lokala och smáskaliga sortiment (TSLS), varav ungefár
56 Systembolagets hemsida - Hur tillverkas sprit?
57 Dryckesbranschrapporten 2021.
58 Intervju med Thomas Larsson, representant för Sveriges Producenter av Alkoholdrycker (SPAA) och vd för High
Coast Distillery AB, 2021-06-01.
59 LRF Mat och Drycks undersökning av dryckesproducenter och gárdsförsáljning. I undersökningen ingár svar frán 18
spritproducenter (destillatörer).
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Egen bearbetning av Systembolagets försáljning per artikel (Artikellistan). Svenska producenter avser producenter
som har artiklar med Sverige som ursprungsland och/eller internationella márken med svensk producent. Alkoholfria
artiklar ár exkluderade. Hár avses kategorin ”Sprit”, vilket avser underkategorierna Avec, Drinkar och Cocktails, Likör,
Snaps, Sásongssprit och Whiskey.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Intervju med Thomas Larsson, representant för Sveriges Producenter av Alkoholdrycker (SPAA) och vd för High
Coast Distillery AB, 2021-06-01.
66 Egen bearbetning av Systembolagets försáljning per artikel (Artikellistan). Svenska producenter avser producenter
som har artiklar med Sverige som ursprungsland och/eller internationella márken med svensk producent. Alkoholfria
artiklar ár exkluderade. Hár avses kategorin ”Sprit”, vilket avser underkategorierna Avec, Drinkar och Cocktails, Likör,
Snaps, Sásongssprit och Whiskey.
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halften av dessa avser gin.67 Enligt en branschrepresentant för destillatörer ar Systembolaget
den viktigaste försaljningskanalen för försaljning av svenskproducerad sprit.68
Ungefar 87 procent av den registrerade alkoholförsaljningen av sprit i Sverige kommer frán
Systembolaget medan resterande 13 procent saljs via restauranger. Detta motsvarade cirka 24
miljoner liter ár 2019.69 Resandeinförseln stár för ytterligare 10 miljoner liter, motsvarande cirka
28 procent av den totala konsumtionen av sprit i Sverige.70 Anskaffningen (konsumtionen) av
sprit har minskat nágot under de senaste 10 áren raknat per invánare (15 ár och aldre).71
Minskningen drivs framst av den oregistrerade spriten, medan den registrerade har legat stabilt
pá ungefar samma nivá under de senaste áren.

Ar 2019 tillverkades ungefar 105 miljoner liter spritdrycker i Sverige.72 Samma ár sáldes strax
under 3 miljoner liter svensktillverkad sprit pá Systembolaget.73 Importen motsvarade ungefar
20 miljoner volymliter och exporten var ungefar 105 miljoner volymliter.74 Pá grund av bland
annat bortfall summeras inte den rapporterade svensktillverkade spriten, exporten och importen
till den registrerade försaljningen av sprit i Sverige.
Blanddrycker

Blanddrycker ar alkoholdrycker som inte kan klassificeras som vin, öl eller andra jasta
alkoholdrycker och kallas aven vanligtvis för alkolask. Det som ar gemensamt hos blanddrycker
ar att de bestár av en alkoholbas, en smaksattning, nágon form av sötning och kolsyrat vatten.75
Alkoholbasen i blanddrycker kan vara rom, gin, vodka, fruktvin, vin eller maltdryck och
dryckerna inneháller vanligtvis 1,5 till 7 procent alkohol.76

Ar 2020 fanns 27 svenska producenter av blanddrycker i Systembolagets sortiment ár 2020, att
jamföra med cirka 8 producenter ár 2015. Det motsvarar mer an en tredubbling av svenska
producenter under en femársperiod. De svenska producenterna stod för 47 procent av
försaljningen av blanddrycker pá Systembolaget ár 2020, motsvarande en totalt sáld volym om
4,6 miljoner liter. Det innebar att försaljningen av svenska blanddrycker pá Systembolaget ar
nágot högre an svenska spritdrycker i termer av volymliter.77

6 7Systembolaget. Har exkluderas exempelvis producenter som tillverkar mer an 10 000 liter sprit per ár. För att ingá i
detta sortiment máste aven drycken vara hantverksmássigt framstalld och tillverkad av ett begránsat antal personer.
68 Intervju med Thomas Larsson, representant för Sveriges Producenter av Alkoholdrycker (SPAA) och vd för High
Coast Distillery AB, 2021-06-01.
69 CAN:s Monitormátningar. Om áven den beráknade skattade resandeinförseln, smugglingen, hemtillverkningen och
internethandeln inkluderas motsvarar den totala anskaffningen av sprit ungefár 37 miljoner volymliter.
70 Ibid.
71 Ibid. Avser báde registrerad och oregistrerad alkoholanskaffning.
72 Kálla: Folkhálsomyndigheten. Data hámtad frán statistikrapport -försáljning/tillverkning (FoHMFS 2014:2). Statistiken
beráknas endast pá inkomna och godkánda statistikrapporter, ingen upprákning ár gjord gállande rapportens bortfall. I
denna definition av spritdryck kan áven blanddrycker ingá.
73 Egen bearbetning av Systembolagets försáljning per artikel (Artikellistan). Svensktillverkad avser producenter som
har artiklar med Sverige som ursprungsland och/eller internationella márken med svensk producent. Alkoholfria artiklar
ár exkluderade.
74 Kálla: Folkhálsomyndigheten.
75 Kálla Systembolagets hemsida - Vad vet du om blanddryck?
76 Ibid.
77 Ibid.
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Ar 2020 stod de tvá största dryckeskoncernerna inom blanddrycker för cirka 70 procent av den
sálda volymen av svenska blanddrycker pá Systembolaget; de fem största koncernerna stod för
cirka 95 procent. Samma ár sálde den svenska medianproducent cirka 2 200 liter blanddryck pá
Systembolaget. Majoriteten av de svenska producenterna inom blanddrycker, cirka 80 procent,
sálde mindre an 100 000 liter. Tre producenter sálde över 500 tusen liter.78
Konsumtionen av cider redovisas tillsammans med blanddrycker i CAN:s rapporter. Pá
Systembolaget uppgick den registrerade alkoholförsaljningen av cider och blanddrycker till cirka
22 miljoner volymliter ár 2019. Anskaffningen (konsumtionen) av cider och blanddrycker har
legat relativt stabilt pá ungefar samma nivá de senaste 10 áren, med en liten ökning de fem
senaste áren, raknat per invánare 15 ár och aldre.79

Upplevelsetjanster
Detta avsnitt baseras pá LRF:s undersökning 2020 samt 2021 och pá intervjuer som Sweco
genomfört med olika branschrepresentanter under maj-juni 2021.80

Enligt LRF och företradare för producenter av dryckeskategorierna öl, vin, cider och sprit ar det i
dag mánga, báde större och mindre företag, som erbjuder upplevelsetjanster eller nágon form
av besöksverksamhet kopplat till produktionen. Samtliga branschföretradare som intervjuades
till denna sammanstallning uppgav att rundvandring och dryckesprovning ar den vanligaste
upplevelsetjansten som erbjuds. Andra vanligt förekommande upplevelsetjanster inkluderar
förelasningar eller kurser i kombination med dryckesprovning eller máltidsupplevelser. En
mindre andel företag har restaurang i anknytning till verksamheten - dessa företag ar oftast lite
större. En företradare för svenska vinproducenter lyfter att det ar vanligt att ha
besöksverksamheten knuten till vingárden och inte vid sjalva produktionsstallet, till skillnad frán
producenter inom andra dryckeskategorier.81

78 Ibid.
79 CAN:s Monitormatningar. Om aven den beraknade skattade resandeinförseln, smugglingen, hemtillverkningen och
internethandeln inkluderas motsvarar den totala anskaffningen av cider och blanddrycker ungefar 28 miljoner volymliter.
80 LRF:s undersökning skickades ut som webenkat till ciderproducenter, ölbryggare, vinproducenter och destillatörer.
188 dryckesproducenter kontaktades och 95 av dem deltog (dvs. 51 procent).
Intervjuer gjordes med Ronny Persson, representant för Föreningen Svenskt Vin, Thomas Larsson, representant för
Sveriges Producenter av Alkoholdrycker (SPAA) och vd för High Coast Distillery AB, Daniel Gejde, salj- och
marknadsdirektör pá Kiviks musteri (medlemsföretag i SPAA) och Johan Hákansson, representant för Föreningen
Sveriges Oberoende Smábryggerier och vd för Angöl AB
81 Intervju med Ronny Persson, representant för Föreningen Svenskt Vin, 2021-05-28.
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Har ni nágon eller nágra av föjande typer av besöksverksamhet?
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Destillatörer

□ Dryckesprovningar BRestaurang SCafé EJGárdsbutik SHar ingen besöksverksamhet
Kalla: LRF undersökning 2020

*Avser producenter frán Sveriges oberoende smábryggerier

Enligt branschföretradarna som har intervjuats ser mánga dryckesproducenter möjligheten att
erbjuda gárdsförsaljning som ett komplement till upplevelsetjansten som skulle kunna leda till
utökad försaljning, men aven till att skapa fler arbetstillfallen. Branschföretradarna tror att
gárdsförsaljning skulle leda till ett ökat antal besökare. För mánga producenter fungerar
upplevelsetjanster som en viktig marknadsföringskanal. I dag har en del mindre producenter
svárt att erbjuda upplevelsetjanster kopplat till produktionen, dá de som ar anstallda behöver
arbeta i just produktionen under den tid pá áret dá exempelvis rundvandringar och
dryckesprovningar vanligen sker.82

Pris för upplevelsetjanster
I den dryckesundersökning som LRF látit göra i augusti 2021 har de 106 svarande
producenterna fátt ange vilket de pris de anser att skulle vara rimligt att ta betalt för ett antal
olika besökstjanster om de skulle erbjuda dessa. I genomsnitt angav de svarande
producenterna att de skulle ta ca 192 kronor för en visning, 655 kronor för en förelasning, 1 733
för en utbildning och 477 kronor för en provning.

82 Intervju med Daniel Gejde, salj- och marknadsdirektör pá Kiviks musteri (medlemsföretag i SPAA), 2021-06-11.
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Vilket pris uppskattar du ar rimligt att ta gentemot kund för respektive besöksijanst?

4 000
3 500
3 000

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Kalla: LRF:s dryckesproducentundersökning frán augusti 2021.

Antal besökare

I LRF:s dryckesproducentundersökning har de svarande fátt ange hur stort besöksantal de har
haft under de senaste áren. För samtliga kategorier av producenter (öl, cider, vin och sprit) har
det genomsnittliga besöksantalet ökat árligen mellan 2016 och 2019. Producenterna av öl och
sprit uppgav en fortsatt ökning mellan 2019 och 2020 medan producenter av cider och vin hade
ett, i genomsnitt, lagre besöksantal 2020 jamfört med 2019.
Det finns valdigt stora variationer i svaren avseende besöksantal vilket gör att medelvarden för
besöksantalet, per dryckesproducent och ár, riskerar att bli missvisande dá ett par
extremvarden páverkar genomsnittet i valdigt hög utstrackning. För att fá en mer rattvisande bild
av det genomsnittliga besöksantalet har Sweco látit Ipsos, som genomfört undersökningen, ta
bort extremvardena avseende angivna besöksantal per ár. Det get ett korrigerat medelvarde
avseende besöksantal per ár pá 1 825 för ciderproducenter, 387 för bryggerierna, 837 för
vingárdarna och 604 hos destillerierna för ár 2019.
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Branschens intresse för gárdsförsaljning
Detta avsnitt baseras pá LRF:s undersökning 2020 och pá intervjuer som Sweco genomfört
med olika branschrepresentanter under maj-juni 2021.83
Enligt LRF och företrádare för producenter av dryckeskategorierna öl, vin, cider och sprit finns
ett stort intresse för att bedriva gárdsförsáljning. Företrádare frán branschen bedömer generellt
att steget till försáljningen inte behöver vara sárskilt stort för de som redan erbjuder
upplevelsetjánster. Besöksnáringen lyfts som en stark drivkraft för viljan att starta
gárdsförsáljning. Áven produktutveckling námns som en potentiell möjlighet till följd av
gárdsförsáljning, dá producenter skulle ges ökade möjligheter att testa nya produkter i mindre
uppsáttningar och vara mindre beroende av tidpunkterna för Systembolagets lanseringsplaner.
Möjligheten att kunna sálja sina produkter vántas enligt branschrepresentanter kunna öka
várdet för den totala upplevelsen - att till exempel efter en dryckesprovning eller en rundtur i
produktions- eller odlingsstállet kunna sálja ett par flaskor av drycken.

I LRF:s undersökning uppger drygt hálften av de svarande att de tror att gárdsförsáljning skulle
ha en oförándrad, eller marginell, effekt pá försáljningen via Systembolaget (en fjárdedel tror att
gárdsförsáljning skulle bidra till ökad försáljning via Systembolaget). Av de svarande uppger
vidare 73 procent att antalet heltidstjánster i företaget skulle öka som en följd av införande av
gárdsförsáljning. I genomsnitt uppskattar företagen att antalet heltidstjánster skulle öka med
2,17 tjánster per företag.
Huruvida lönsamheten skulle öka till följd av gárdsförsáljning ráder det delade meningar om
men branschföretrádare tror att gárdsförsáljning skulle kunna locka fler besökare.
Representanterna för vin- och ölproducenter menade att antalet besökare skulle kunna
dubbleras. Áven möjligheten att skapa intresse för andra kringliggande aktörer (exempelvis
restauranger och odlingstrádgárdar) och dármed skapa fler arbetstillfállen lyfts hos
representanterna.
Systembolaget antas fortsatt vara en mycket viktig distributör, dá det ár via Systembolaget som
det fortsatt kommer finnas möjlighet att fá volym i försáljningen. Áven om intresset för
gárdsförsáljning generellt ár stort, finns det fortsatt producenter som inte ár intresserade av att
bedriva egen försáljning.

83

LRF:s undeisökning skickades ut som webenkát till ciderproducenter, ölbryggare, vinproducenter och destillatörer.
188 dryckesproducenter kontaktades och 95 av dem deltog (dvs. 51 procent).
Intervjuer gjordes med Ronny Persson, representant för Föreningen Svenskt Vin, Thomas Larsson, representant för
Sveriges Producenter av Alkoholdrycker (SPAA) och vd för High Coast Distillery AB, Daniel Gejde, sálj- och
marknadsdirektör pá Kiviks musteri (medlemsföretag i SPAA) och Johan Hákansson, representant för Föreningen
Sveriges Oberoende Smábryggerier och vd för Ángöl AB
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*Avser producenter frán Sveriges oberoende smábryggerier
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FOLKHÁLSOEFFEKTER AV GÁRDSFÖRSÁLJNING
Upprattad av

Datum

Anna Malmström och Erik Cederberg

2021-10-21

Uppskattningar av folkhálsokonsekvenser vid införande av
gárdsförsáljning enligt utredningens förslag.
Sammanfattning
Sweco uppskattar att införande av gárdsförsaljning av alkoholhaltiga drycker kommer att leda till
en förhállandevis liten ökning av totalkonsumtionen av alkohol (per invánare 15 ár och aldre)
och att konsekvenserna för folkhalsan blir relativt smá.
Sweco antar att dryckesbranschen kommer att fortsatta vaxa och att intresset för att bedriva
gárdsförsaljning kommer att vara högt bland dryckesproducenterna. Vidare antas att antalet
besökare i genomsnitt per ”gárd” kommer att öka vid ett införande av gárdsförsaljning.
Sammantaget uppskattas att anskaffningen av alkohol via gárdsförsaljning kommer att uppgá till
ca 0,029 liter ren alkohol per invánare (15 ár eller aldre) ár 2025. Det utgör 0,34 procent av den
totala alkoholanskaffningen per invánare (15 ár och aldre) ár 2019. Sweco bedömer inte att
försaljningen som sker via ”gárdar” kommer att adderas fullt ut till den alkoholanskaffning som
sker via andra kallor utan att det kommer ske en viss substitution.

Utifrán en forskningsstudie frán 2017 som analyserat sambandet mellan alkoholkonsumtion och
skadeverkningar har Sweco uppskattat vilka konsekvenser, i termer av tillkommande dödsfall
och sjukhusvistelser, gárdsförsaljning vantas leda till.1 Utan gárdsförsaljning hade, enligt
samma berakningsmodell, antalet alkoholorsakade dödsfall ár 2025 uppgátt till ca 2 540 och
antalet alkoholorsakade sjukhusvistelser till ca 65 130.2 Sweco uppskattar att gárdsförsaljning,
enligt utredningens huvudsakliga förslag, kommer leda till ytterligare ca 6-7 alkoholorsakade
dödsfall och ytterligare ca 155-188 alkoholorsakade sjukhusvistelser ár 2025. Procentuellt sett
innebar det en ökning av alkoholorsakade dödsfall och sjukhusvistelser med mellan 0,22 och
0,27 procent (beroende pá antagande om substitution). Sweco gör bedömningen att
konsekvenserna för folkhalsan vid ett införande av förslaget darmed vantas bli relativt smá aven
om det i absoluta tal rör sig om ca 6-7 dödsfall per ár och ca 155-188 tillkommande
sjukhusvistelser. Observera att dessa uppgifter ar uppskattningar som bygger pá olika
antaganden om framtiden. Siffrorna ska darför tolkas med försiktighet.
Avseende konsekvenser för barn och unga kan ett införande av gárdsförsaljning, enligt
utredningens huvudsakliga förslag, leda till att fler dryckesproducenter etablerar sig i stader dar
besöksantalet potentiellt ar stort och vaxande och dar den största andelen barn bor. Eftersom
gárdsförsaljning endast fár ske i samband med en upplevelsetjanst kommer utbudet av dessa
tjanster att öka. Oavsett om besökarna valjer att köpa dryck eller inte antas besökstjansten i sig
ha som mál att vacka intresse för drycken som produceras. Detta kan leda till ett utökat intresse

1 Stockwell et al. 2017,”What would be the public health impact of privatising the Swedish
government alcohol monopoly?”
2 Beraknat utifrán konsumtionen ár 2019
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för alkoholhaltiga drycker vilket pá langre sikt riskerar att medföra indirekta negativa
konsekvenser för barn och unga.

Bakgrund
Sweco har av Gárdsförsaljningsutredningen (2020:15) fátt i uppdrag att utreda eventuella
folkhalsokonsekvenser pá ca fem árs sikt vid införande av gárdsförsaljning enligt utredningens
förslag. Utredningen har presenterat ett huvudsakligt förslag samt ett alternativt förslag. Sweco
ska uppskatta konsekvenserna av báda förslagen. I uppdraget ingár aven att uppskatta den
totala mangden alkoholdrycker som árligen kommer att saljas genom gárdsförsaljning vid de tvá
förslagen.

Utredningens huvudsakliga förslag pá utformning av gárdsförsáljning
Följande villkor ska enligt utredningens huvudsakliga förslag vara gallande för att
gárdsförsaljning ska fá bedrivas:

-

Dryckerna som saljs ar egentillverkade.

-

Vid gárdsförsaljning fár försaljning endast ske i samband med ett studiebesök,
förelasning eller nágot annat liknande kunskapshöjande arrangemang med anknytning
till den aktuella alkoholdrycken som erbjuds allmanheten mot betalning.

-

Endast fysisk försaljning ar tilláten (ej e-handel eller annan distansförsaljning).

-

Vid gárdsförsaljning fár försaljningen till varje enskild person vid samma besökstillfalle
inte överstiga 0,7 liter spritdryck, 4,5 liter vin eller andra jasta drycker eller 5 liter starköl.

-

Om inte kommunen beslutar annat, fár gárdsförsaljning inte bedrivas tidigare an
klockan 10.00 och inte págá langre an till klockan 20.00.

-

Priset för alkoholdrycker som saljs genom gárdsförsaljning fár inte sattas lagre an
tillverkningskostnaden med tillagg för gallande skatter med ett skaligt páslag. Priset pá
det upplevelsearrangemang som ska tillhandahállas i samband med gárdsförsaljning fár
inte sattas lagre an sjalvkostnaden med ett skaligt páslag.

-

Motsvarande lamplighets- och kunskapskrav mm. som för serveringstillstánd ska galla
för gárdsförsaljningstillstánd.

-

Den karaktarsgivande delen av tillverkningen som inte utgör blandning, spadning,
filtrering eller liknande behandling av enklare art sker pá tillverkningsstallet.

-

Gárdsförsaljning fár ocksá bedrivas av den som yrkesmassigt odlar druvor som
anvands vid vintillverkning under förutsattning att vinet som saljs har tillverkats av
druvor uteslutande frán de egna odlingarna och odlaren har godkants som
upplagshavare för sádana varor enligt 9 § lagen om alkoholskatt.
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Utredningens alternativa förslag
Utredningens alternativa förslag innebar - utöver ovan - att huvuddelen av rávarorna som ger
alkoholdrycken dess karaktar ska ha producerats pá gárden. Sweco redogör kortfattat för
konsekvenserna för folkhalsan vid ett eventuellt införande av det ”alternativa förslaget”.

Avgransningar
Sweco uppfattar att de stora farhágorna rörande folkhalsoeffekter av gárdsförsaljning, frán sával
experter som intresseorganisationer, framst handlar om eventuella framtida konsekvenser för
detaljhandelsmonopolet. Resonemangen kan förklaras med en sá kallad sluttande planproblematik, dar restriktiva förslag för gárdsförsaljning stegvis demonteras för att i slutanden
landa i en avreglering. Swecos uppdrag omfattar inte att skatta sannolikheten för, eller
effekterna av, en sádan utveckling.3

En annan förekommande farhága handlar om efterlevnaden av det föreslagna regelverket.
Swecos kvantitativa bedömning utgár frán att de begransningar som införs efterlevs och darmed
skattas inte eventuella negativa effekter av att oseriösa aktörer fár ökat utrymme att agera.
Daremot diskuteras, i kvalitativa termer, uppratthállandet av áldersgranser. Detta dá Swecos
uppdrag omfattar att sarskilt beakta folkhalsoeffekter för barn och unga.

Val av metod för uppskattningar av folkhalsoeffekter
Metod för att uppskatta förandrad alkoholkonsumtion till följd av
gardsförsaljning
För att uppskatta konsekvenserna av gárdsförsaljning pá folkhalsan máste det finnas
antaganden om hur mycket mer alkohol som kommer att konsumeras till följd av ett införande
av gárdsförsaljning. Uppskattningar av eventuell förandrad totalkonsumtion av alkohol kan
göras genom att láta gárdsförsaljarna likstállas med Systembolagets butiker och darmed, utifrán
antalet nya ”försaljningsstallen”, berakna effekterna av en högre densitet. Givet de restriktioner
som de aktuella förslagen innebar - att försaljning endast fár ske i samband med en
avgiftsbelagd upplevelsetjanst som i regel kommer behöva förbokas, att det finns en
begransning av hur mycket som fár köpas per person och tillfálle och att försaljning bara fár ske
fysiskt - görs har bedömningen att gárdsförsaljning inte bör likstállas med Systembolagets
butiker. Darmed bedöms det inte vara relevant att göra skattningar av förandringar i
totalkonsumtion baserat pá antaganden om ökad densitet av försáljningsstállen.

En annan metod för att uppskatta eventuell förándring i totalkonsumtion av alkohol - och utifrán
detta eventuella folkhálsoeffekter - ár att berákna volymen av den försáljning som vántas ske
genom gárdsförsáljning. Vidare behöver antaganden göras om hur stor del av denna
konsumtion som ersátter (substituerar) respektive tillkommer (adderas till) annan konsumtion.
Dárefter kan den skattade nettokonsumtionsförándringen av alkohol kopplas till relevanta
3Se istállet Stockwell et al. 2017 (”What would be the public health impact of privatising the
Swedish government alcohol monopoly?”) som granskar effekterna av ett avreglerat
alkoholmonopol.
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skadeindikatorer för att uppskatta páverkan pá befolkningens hálsa.4 Sweco bedömer att denna
metod ár mer framkomlig, eftersom gárdsförsáljningen, enligt utredningens förslag, inte anses
vara jámförbart med Systembolagets försáljningsstállen.

Metod för att uppskatta folkhalsoeffekter av förandrad alkoholkonsumtion
I skattningar av folkhálsoeffekter utgár Sweco frán en studie av Stockwell et al (2017) dár
berákningar har gjorts av hur mánga dödsfall och sjukhusvistelser som orsakades av alkohol
2014. Utifrán studiens berákningsmodell uppskattar Sweco hur mánga tillkommande dödsfall
och sjukhusvistelser en ökad alkoholkonsumtion (till följd av gárdsförsáljning) kan antas leda till.
En sádan oavkortad upprákning av skadeeffekter bortser frán en mángd variabler5 men ár
lámplig för att approximera omfattningen av de tánkbara skadeverkningarna. En jámförande
skattning görs áven utifrán Socialstyrelsens alkoholindex för 2019.

För att bredda bilden av folkhálsoeffekterna uppskattar Sweco áven hur gárdsförsáljning kan
páverka den hálsorelaterade livskvalitén i befolkningen. Detta anges i termer av förlorade QALY
(quality adjusted life years) som beráknats för 2017, till följd av ökad alkoholkonsumtion.6
Swecos uppskattning görs genom att anta att den förlorade livskvaliteten, i termer av QALY,
ökar proportionerligt med totalkonsumtionen.

Antaganden som ligger till grund för skattningar av folkhalsoeffekter av
gárdsförsáljning
Uppskattningarna av eventuella effekter pá folkhálsan vid ett införande av gárdsförsáljning
bygger pá ett antal antaganden vilka ár gjorda utifrán befintlig forskning, statistik samt uppgifter
frán branschen. Antagandena nedan ár gállande för báda förslagen.

Branschens framtida tillvaxt
För att kunna uppskatta framtida försáljningsvolym via gárdsförsáljning behövs ett antagande
om hur mánga producenter som kan komma att bli aktuella för gárdsförsáljning. Enligt
Dryckesbranschrapporten 2021 fanns det sammantaget 7497 dryckesproducenter i Sverige
2020 vilket var 121 fler án vad som var registrerat i SCB:s företagsregister. I arbetet med
Dryckesbranschrapporten 2021 har uppgifterna frán SCB kompletterats med uppgifter frán
dryckesproducenterna. Vidare har statistiken frán SCB granskats och upptáckta felregistreringar
har korrigerats. Mot den bakgrunden bedöms uppgifterna i Dryckesbranschrapporten 2021 vara

4 Metoden inbegriper underförstátt antaganden om hur en ökad tillgánglighet - eller densitet av
försáljningsstállen - kan antas páverka totalkonsumtionen, eftersom den bygger pá en skattning
av nettoförándringen i termer av total försáljningsvolym minus substitutionseffekt.
5 Exempelvis befolkningens álderssammansáttning; förándrade samband mellan
totalkonsumtion och givna skadeindikatorer; avtagande eller tilltagande
marginalskadeverkningar beroende pá grad av tidigare konsumtion; samt kundsegmentets
specifika sammansáttning.
6 Ramböll, 2019. ”Alkoholens samhállsekonomiska konsekvenser.”
7 Egentligen 729 men 20 av dessa tillverkade tvá eller flera olika dryckesslag och de ráknas
dárför hádanefter som tvá producenter.
4(20)______________________________________________________________________________________________
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de mest tillförlitliga att utgá frán avseende antalet producenter i dag och ett par ár tillbaka i
tiden. Berákningarna nedan utgár dárför frán uppgifterna om antal producenter i
Dryckesbranschrapporten 2021.

Under de senaste áren har dryckesbranschen vuxit kraftigt och antalet producenter fortsátter att
öka ár efter ár - dock i en avtagande ökningstakt. A ena sidan kan det vara svárt att tro att
branschen kommer fortsátta váxa sá som den gjort under de senaste áren. Tillváxtutrymmet
kommer vid nágon tidpunkt att minska och marknaden blir máttad. A andra sidan ökar fortsatt
efterfrágan pá nárproducerat och smáskaligt. Regeringen gör satsningar pá landsbygden, för en
ökad livsmedelsproduktion och sárskilt pá att stödja bevarandet av smáskalig
livsmedelsproduktion.8 Detta vántas leda till báttre förutsáttningar för de smáskaliga
producenterna (vilka de flesta ár) och möjligheten att fá bedriva gárdsförsáljning kan potentiellt
göra att fler ser möjlighet till báttre lönsamhet i verksamheten. Givet allt detta antas att
branschen fram till 2025 kommer att fortsátta i ungefár samma takt som den gjort de senaste
áren.9

Enligt Dryckesbranschrapporten 2020 ökade antalet producenter av alkoholhaltiga drycker med
omkring 23 procent mellan början av 2018 och den 31 maj 2020. Mellan 2020 och 2021 var
motsvarande ökning mer blygsam och uppgick till 5,3 procent10.
Antalet bryggerier ökade med 14 procent mellan ársskiftet 2018/2019 och den 31 maj 2020.
Mellan 2020 och 2021 var motsvarande ökning drygt fyra procent vilket indikerar att
ökningstakten minskat. Antalet destillerier ökade med 21 procent mellan ársskiftet 2018/2019
och den 31 maj 2020 och med knappt nio procent mellan 2020 och 2021. Antalet ciderproducenter ökade med 23 procent mellan ársskiftet 2018/2019 och den 31 maj 2020. Mellan
2020 och 2021 var ökningen pá knappt tolv procent. Vinproducenterna har, av naturliga skál,
haft en mer blygsam ökningstakt pá motsvarande ca fem procent mellan 2019 och 2020.
Eftersom druvstockarna behöver váxa till sig nágra ár innan de kan ge druvor tar det lángre tid
att etablera vinproduktion án till exempel att börja brygga öl.
Avseende branschens framtida tillváxt antar Sweco att den kommer fortsátt utvecklas i ungefár
samma takt som under de senaste áren. Det ár oklart i vilken mán covid-19 páverkat
utvecklingen under de senaste áren och det ár ocksá osákert hur framtiden kommer att se ut.
Tillváxttakten har minskat nágot under de senaste 1-2 áren jámfört med tidigare. I
Dryckesbranschrapporten 2021 anges vidare att antalet producenter i tidigare versioner av
rapporten har varit nágot överskattat (pga. bland annat dubbel- eller trippelregistreringar) vilket
gör att den tillváxttakt som angavs för lángre perspektiv, i Dryckesbranschrapporten 2020 och
2019, kan ha varit överskattad. Baserat pá tillváxten under de senaste áren uppskattar Sweco
att antalet producenter ár 2025 kommer att uppgá till 1 062 vilket motsvarar en ökning pá i

8 Budgetpropositionen 2021, UO23 areella náringar, landsbygd och livsmedel
9 Dá det ár svárt att uppskatta vilken effekt covid-19 eventuellt har haft pá branschen utgár
Sweco frán utvecklingen fram till maj 2020.
10 Dryckesbranschrapporten 2021
5 (20)
FOLKHALSOEFFEKTER AV
GARDSFÖRSALJNING

327

Bilaga 4

SOU 2021:95

SWECOÖ

genomsnitt 7,2 procent per ár. Ökningen vantas darmed bli nágot högre án mellan 2020 och
2021 (5,3 procent) men lágre án mellan 2019 och 2020 (9,2 procent).11
Tabell 1. Uppskattning av antal d/yckesproducenter 2020-2025
2020
Vin

Arlig ökningstakt

Vin

Antal producenter

Sprit

Arlig ökningstakt

Sprit

Antal producenter

Öl

Arlig ökningstakt

Öl

Antal producenter

Cider

Arlig ökningstakt

Cider

Antal producenter

Totalt

Arlig ökningstakt

Totalt

Antal producenter

54

79

557

59

749

2021

2022

2023

2024

2025

4%

4%

4%

4%

4%

56

58

61

63

66

8%

8%

8%

8%

8%

85

92

100

107

116

7%

7%

7%

7%

7%

596

638

682

730

781

11%

11%

11%

11%

11%

65

73

81

90

99

7%

7%

7%

7%

7%

803

861

923

990

1 062

váxande antal besökare12 och deras alkoholanskaffning via gárdsförsáljning.
För att uppskatta antalet besökare har Sweco utgátt frán uppgifter i LRF:s dryckesundersökning
frán augusti 2021. 106 dryckesproducenter svarade pá undersökningen och 80 av dessa angav
att de har nágon form av besöksverksamhet. De svarande som angav att de har besöksverksamhet har uppskattat antalet besökare de har per ár samt hur stor andel av dessa
besökare som ár svenska. Med utgángspunkt i ár 2019 har ett medelvárde för antalet besökare
per producent och dryckeskategori tagits fram. Variationen för antal besökare ár mycket stor
och dárför har extremvárdena tagits bort.13 Utlándska besökare och deras eventuella inköp,
vántas inte páverka den svenska folkhálsan, skattningarna nedan avser dárför svenska
besökare.
Producenterna i undersökningen har uppskattat hur mánga fler besökare de tror att de skulle fá
om gárdsförsáljning tilláts. Áven hár finns stor variation i svaren. En dryg tredjedel uppskattade
att besöksantalet skulle öka med mellan en och 50 procent och en knapp tredjedel trodde pá en
ökning pá mellan 50 och 100 procent. Övriga svarande trodde pá en ökning pá över 100

procent. Dock gjorde producenterna dessa uppskattningar utan kánnedom om de villkor för

11 Utgár frán de korrigerade uppgifterna om antal producenter ár 2020 i
Dryckesbranschrapporten 2021 samt berákningar om tillváxttakt 2019-2020 enligt uppgifter i
Dryckesbranschrapporten 2020.
12 Med besökare avses hár besökare som köper en upplevelsetjánst.
13 Sweco har látit företaget som genomfört undersökningen (Ipsos) ta bort ”extremvárden”
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försaljning som nu finns i förslaget avseende gárdsförsaljning vilket gör att de kan ha
överskattat besöksantalet vid gárdsförsaljning (antal besökare kan exempelvis antas bli fler om
inte kravet pá deltagande i kunskapshöjande upplevelsetjanst hade funnits med). Mellan 2019
och 2020 gick besöksantalet ned och det ar fortfarande oklart vilken effekt pandemin kan
komma att ha pá gárdsförsaljning i framtiden. Mot bakgrund av detta och uppskattningarna i
LRF:s undersökning har Sweco i berakningarna antagit att antalet besökare kommer att öka
med 50 procent mellan ár 2019 och 2025.

Antalet svenska besökare (ej unika individer) per producent ár 2019 uppskattades (av
producenterna) till i genomsnitt 2 546 hos vinproducenterna, 1 088 hos destillerierna, 1 008 hos
bryggerierna, 2 950 hos ciderproducenterna (efter att extremvarden plockats bort). Utifrán
antaganden om en 50-procentig ökning av antalet besök till 2025 antas antalet besök uppgá till
3 819 per ár och vinproducent, 1 632 per destilleri, 1 512 per bryggeri och 4 426 per
ciderproducent.

För att skatta försaljningen av alkoholhaltiga drycker via gárdsförsaljning behövs vidare ett
antagande om hur mycket varje besökare kommer att köpa vid ett besök. Eftersom de
alkoholhaltiga dryckerna bara kommer att fá köpas i samband med en betald upplevelsetjanst
antas att en del besökare kommer vilja köpa sá mycket dryck som ar tillátet vid varje tillfalle
(vilket ger det lagsta möjliga literpriset om kostnaden för besökstjansten slás ut pá den köpta
mangden dryck) medan andra inte kommer köpa nágon dryck alls. I genomsnitt antar Sweco att
varje svensk besökare köper halften av den tillátna mangden alkoholhaltig dryck vid varje
besök.

Ett dryckesslag per producent
Majoriteten av dryckesproducenterna ar registrerade för att tillverka en sorts dryck. Enligt
Dryckesbranschrapporten 2021 finns det 729 producenter och ca 20 av dessa producerar tvá
eller flera sorters dryck. I berakningar antas darför att det finns 749 producenter, dvs en
producent per dryckesslag. Det gör att antalet producenter överskattas nágot men samtidigt kan
en producent som tillverkar olika sorters dryck antas attrahera fler besökare vilket gör det rimligt
att rakna en sádan producent som tvá. Dessutom har en producent som gör flera olika sorters
dryck möjlighet att salja mer vilket gör det mer korrekt att dela upp de producenterna i tvá och
darmed fá med de báda dryckesslagen i berakning av potentiell försaljning.

Tillstánd och krav för gárdsförsaljning
Sweco antar att alla dryckesproducenter som vill bedriva gárdsförsaljning ser till att erhálla de
(motsvarande) lamplighets- och kunskapskrav mm. som ska galla för gárdsförsaljningstillstánd
samt att bara egentillverkade drycker kommer att saljas.

Ökad tillgánglighet leder till ökad konsumtion
En viktig frága ar huruvida konsumtion frán gárdsförsaljning kommer att ersatta befintlig
konsumtion, dvs. substituera den, eller laggas till den (adderas). En översyn av litteraturen visar
att varken full substitution eller full addition ar troligt. Avreglering av detaljhandelsmonopol har
historiskt lett till stora ökningar av alkoholkonsumtionen, inte minst i Sverige 1965 nar försaljning
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av mellanöl (ca 4,2 volymprocent) tilláts i livsmedelsbutiker. Reformen ledde till en 95-procentig
ökning av mellanölskonsumtionen och en ökning av totalkonsumtionen med 15 procent.14 A

andra sidan har totalkonsumtionen i Sverige inte ökat under de senaste 20 áren trots den
succesivt ökade tillgángligheten till alkoholhaltiga drycker som gradvis skett. Áven i Finland har
totalkonsumtionen minskat sedan en lokal topp ár 2007, trots den gradvis utökade sá kallade
direktförsaljningen - minskningen synes dock ha planat ut under senare ár. Effekten av en
enskild reform máste dock ses i förhállande till ett kontrafaktiskt scenario dar reformen inte
genomförts. Báde svensk och finsk totalkonsumtion hade kanske minskat annu mer om inte
tillgángligheten hade ökat. Trenderna visar dock att en ökad tillgánglighet inte varit tillráckligt för
att leda till en ökad totalkonsumtion.

Det finns flera olika satt att resonera kring substitutionseffekten i samband med
gárdsförsaljning. Ett antagande om effektens omfattning máste i slutánden förankras i
forskningen. Forskningen visar entydigt att en av de mest effektiva metoderna för att minska
folkhálsoeffekterna av alkohol ár att inskránka den fysiska tillgángligheten.15 Samtidigt handlar
problemen med privatisering till en inte ovásentlig del om att privata aktörer ár sámre pá att
kontrollera kundernas álder,16 vilket ár en faktor som Swecos skattningar inte tar stállning till dá
det rör efterlevnaden av förslagen och inte förslagen i sig.
En forskningsöversikt sammanfattar 17 internationella studier med att medianvárdet för hur
mycket offentligágda försáljningsstállen minskat sin försáljning nár detaljhandeln privatiserats,
uppgár till drygt tvá procent.17 Effekterna av en privatiserad detaljhandel kommer dock i stor
utstráckning av ett minskat minimipris,18 nágot de nu aktuella gárdsförsáljningsförslagen avser
motverka. Givet att de nya försáljningsstállena - gárdsförsáljarna - inte har möjlighet att
konkurrera med fri prissáttning kan en större substitutionseffekt vántas án vad som annars hade
varit fallet.

Tidigare studier har resonerat att en ökad tillgánglighet till billig alkohol kan leda till en minskad
konsumtion av dyrare alkohol i Sverige, men att det ár desto mer osákert om mánniskor köper
mindre billig alkohol för att de köper mer frán Systembolaget eller privat detaljhandel.19
Gárdsförsáljning vántas dárför inte generera positiva effekter genom att substituera större
volymer av billigare drycker, dvs. att gárdsförsáljning skulle leda till att riskkonsumenter dricker
dyrare alkohol och dármed áven i mindre omfattning. I SOU 2010:98 argumenteras áven för att
gárdsförsáljarnas drycker utgör ett ”nytt segment” och att detta indikerar att ”konsumenterna inte
skulle ersátta Systembolagets alkoholdrycker med dyrare drycker frán gárdsbutikerna.” Detta
14 Stockwell et al. 2017.
15 Babor, Thomas F., 2010. ”Alcohol: No Ordinary Commodity - a summary of the second
edition” i Addiction.
16 Stockwell et al. 2017.
17 Robert A Hahn, Jennifer Cook Middleton, Randy Elder, Robert Brewer, Jonathan Fielding,
Timothy S Naimi, Traci L Toomey, Sajal Chattopadhyay, Briana Lawrence, Carla Alexia
Campbell, 2012. “Effects of alcohol retail privatization on excessive alcohol consumption and
related harms: a community guide systematic review” i Am J Prev Med.
18 Stockwell et al. 2017.
19 Holder, Harold (red.), 2008. ”Alkoholmonopol och folkhálsa: Vilka skulle effekterna bli om
Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffades?”
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resonemang synes ha minskat i giltighet i och med den utveckling som Systembolagets Tillfalligt
sortiment lokalt och smáskaligt (TSLS) uppvisat under senare ár. Försaljningen av öl ur TSLS
ökade till exempel med 70 procent under perioden 2015-2019 (men utgör fortsatt endast nágon
procent av den totala försaljningen), vilket ger att segmentet ifrága nu áterfinns pá
Systembolaget och darmed kan substitueras.

De lága substitutionseffekter som har stöd i forskningen harrör frán situationer med betydande
prisskillnader, som resandeinförsel och avreglering av detaljhandel. De förslag för
gárdsförsaljning som bedöms har ar utformade för att motverka priskonkurrens. Darför bedöms
substitutionseffekter i det högre spannet vara realistiska, men försiktighetsprincipen gör
gallande att aven lagre effekter bör beaktas. Mot den bakgrunden skattas bedömningarna av
folkhalsoeffekterna för tvá olika scenarier (utöver noll-scenariot utan nágon substitutionseffekt):
15 och 30 procents substitutionseffekt. Vi finner inget stöd i forskningen för högre
substitutionseffekter, men de faktiska effekterna kan utredas i det fall att gárdsförsaljning blir
verklighet.

Folkhalsa och alkoholens skadeverkningar
Folkhalsa ar ett samlingsbegrepp för hela befolkningens halsotillstánd och handlar báde om
halsa och ohalsa. Begreppet galler báde niván pá halsan, till exempel medellivslangden i
befolkningen, och fördelningen av halsa, exempelvis medellivslangden i olika grupper i
befolkningen. En god folkhalsa innebar enligt WHO att halsan ar sá god och sá jamlikt fördelad
som möjligt bland olika grupper i samhallet. Det övergripande málet för Sveriges folkhalsopolitik
ar att skapa samhalleliga förutsattningar för en god och jamlik halsa i hela befolkningen och att
sluta de páverkbara halsoklyftorna inom en generation.20

Alkohol ar en riskfaktor för flera olika skador och sjukdomar och ar en av de framsta orsakerna
till förtida död i Sverige och i varlden. En del skador orsakas i samtliga fall av alkohol medan
andra typer av skador i en del fall orsakas av alkohol, exempelvis cancer, váldsrelaterade
skador och fallolyckor. Folkhalsomyndigheten anvander ”riskkonsumtion av alkohol” som en av
flera indikatorer för att mata folkhalsan. Enligt Folkhalsomyndigheten avled 1 938 invánare (15
ár och aldre) under 2019 i diagnoser som i samtliga fall orsakats av alkohol och ingár i
Socialstyrelsens alkoholindex. Dödligheten var tre gánger högre bland man an bland kvinnor
och högre bland personer med högst förgymnasial eller gymnasial utbildning an bland personer
med eftergymnasial utbildningsnivá. Bland personer födda utanför Europa var dödligheten en
femtedel av dödligheten bland personer födda i Sverige.21

Skadeindikatorer
Svensk alkoholkultur ar under förandring. Berusningsorienterat drickande ar fortfarande ofta
normen, framförallt bland unga, men konsumtionen bland yngre har minskat och sá aven
berusningsdrickandet. Sett till hela befolkningen har konsumtionen omfördelats sá att
riskkonsumenter stár för en mindre andel av det totala drickandet. Vidare dricker man oftare vin

20 (prop. 2017/18:249, bet. 2017/18: SOU26, rskr. 2017/18:406)
21 Folkhalsomyndigheten - Alkoholens skadeverkningar
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och starköl pá bekostnad av starksprit. Dryckesmönstren ar i nágon mening stabila i den större
befolkningen - intensivt helgdrickande snarare án vardagsdrickande - men konsumtionen har
omfördelats vilket sannolikt minskar skadeverkningarna. Totalkonsumtionen har minskat och
grupper med hög konsumtion har státt för en stor andel av minskningen.22

För att kvantifiera folkhálsoeffekterna av gárdsförsáljning ráknar Sweco med att de skador som
sker till följd av dagens alkoholkonsumtion kommer att öka proportionerligt med
nettokonsumtionsökningen av alkohol. Utgángspunkten ár Stockwell et al (2017) som beráknar
alkoholorsakade dödsfall respektive sjukhusvistelser i Sverige 2014.23 De beráknade skadorna
omvandlas till várden per liter ren alkohol per invánare 15 ár och áldre, och multipliceras med
de skattade nettokonsumtionsökningarna för respektive förslag. Berákningarna ger
skadeverkningar i absoluta tal samt som procentuell ökning, givet 2014 árs skadeverkningar
och konsumtionsnivá.
Stockwell et al (2017) beráknar skadeverkningarna utifrán den s.k. GBD-metodologi (Global
Burden of Disease), som hárrör frán det omfattande forskningsprogrammet med samma namn
som idag ligger inom WHO. De skattningar som Stockwell et al (2017) gör utifrán GBDmetodologin omfattar dödlighet och sjukhusvistelser i mer án 60 olika kategorier av sjukdom och
skada som helt eller delvis kan knytas till alkoholkonsumtion. Stockwell et al beráknar
skadeverkningarna för olika subgrupper utifrán álder och kön samt utifrán faktorer som
konsumtionsfördelning och förekomst av berusningsdrickande. Hárigenom beráknas AAFvárden (Alcohol Attributable Fractions), dvs. hur mycket av respektive skada som kan hárledas
till alkoholkonsumtion.
Resultatet av modellen sammanfattas i följande totalsiffror (för 2014):

Tabell 2. Skador av alkohol i hela befolkningen, 2014. Kalla: Stockwell et al (2017).
Alkoholorsakade dödsfall (av alkoholrelaterade)

Alkoholorsakade sjukhusvistelser

2 718 (41 991)

69 713 355 604)

v alkoholrelaterade)

De alkoholrelaterade numerárerna ár identifierade i Socialstyrelsens statistik utifrán vilka
dödsorsaker och orsaker till sjukhusinlággning som kan vara relaterade till alkoholkonsumtion.
De alkoholorsakade dödsfallen respektive sjukhusvistelserna ár istállet de fall som Stockwell et
al (2017) har beráknat orsakats av alkohol, enligt GBD-metodologin. Modellen omfattar

22 Tryggvesson, Kalle, 2013. ”Mot ett kontinentalt dryckesmönster, eller inte? Förándringar i
svenskarnas alkoholkonsumtion mellan 1996 och 2005” i Nordic Studies on Alcohol and Drugs,
vol. 30; Guttormsson, Ulf & Gröndahl, Martina, 2017. ” Trender i dryckesmönster befolkningens sjálvrapporterade alkoholvanor under 2000-talet.” cAn Rapport 168; Trolldal,
Björn, 2019. ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2019. CAN Rapport 193.”; Landberg, Jonas &
Hubner, Lena, 2013. ”Changes in the Relationship Between Volume of Consumption and
Alcohol-Related Problems in Sweden During 1979-2003” i Alcohol and Alcoholism, vol. 49, nr.
3; Thor, Siri, Raininen, Jonas & Landberg, Jonas, 2017. ”More Drinking, More Problems—
Stable Association Between Alcohol Consumption and Harm Among Swedish Youth 19952012” i Alcohol and Alcoholism, 2017, 52(3).
23 Vi utgár frán de berákningar som görs i metod B i Stockwell et al (2017).
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infektionssjukdomar, som tuberkulos och hiv; cancer, som levercancer och
bukspottskörtelscancer; typ-2 diabetes; mental ohalsa; cirkulationsorganens sjukdomar,
exempelvis olika former av stroke; metaboliska sjukdomar, som levercirros; samt olika former av
personskador, som omfattar misshandel och mord men aven oavsiktliga skador och sjalvskada.
Det ar framst hjart- och karlsjukdomar och cancer som stár för de alkoholrelaterade dödsfallen,
medan det i första hand ar personskador och cancer som stár för de alkoholorsakade
dödsfallen. Vad galler sjukhusvistelser ar det i första hand hjart- och karlsjukdomar och
personskador som stár för de alkoholrelaterade fallen, medan mental ohalsa och personskador
stár för merparten av de alkoholorsakade.
Som en jamförelse till Stockwell et al (2017) har Sweco aven anvant Socialstyrelsens
alkoholindex för áret 2019, dá 1 938 invánare (15 ár och aldre) avled i diagnoser som orsakats
av alkohol. De berakningar som gjorts utifrán Stockwell et al (2017) har replikerats utifrán denna
datapunkt, för att sákerstálla att inga omfattade skillnader uppstár i och med en sjunkande
totalkonsumtion (8,67 liter ren alkohol per invánare 15 ár och áldre 2019, jámfört med 9,27 ár
2014) eller att sambanden mellan skadeverkningar och konsumtion försvagats avsevárt sedan
2014. Alkoholindex omfattar dock endast de dödsfall som direkt orsakats av alkoholkonsumtion,
och kan dármed antas underskatta skadeverkningarna mátt i dödsfall.
Folkhálsa har en bredare innebörd án ”bara” dödsfall och sjukhusinlággningar. Ramboll har i en
studie frán 2019 beráknat att alkoholen ár 2017 försámrade befolkningens livskvalitet med totalt
172 500 QALY (quality adjusted life years). 70 000 av dessa förlorade QALY hárrör enligt
studien frán alkoholrelaterad dödlighet; 56 000 frán försámrad livskvalitet för
alkoholkonsumenter; 43 000 frán försámrad livskvalitet för nárstáende och 3 500 frán individer
som blir utsatta för alkoholrelaterade brott. För att bredda analysen gör Sweco áven skattningar
av förlust av QALY utifrán Rambolls berákningar. De förlorade QALY som hárrör frán
alkoholrelaterad dödlighet kan inte adderas till de tidigare berákningarna av tillkommande
dödsfall, eftersom de representerar samma effekt, utan ska ses som ánnu en jámförelsegrund.24

Uppskattade konsekvenser av utredningens förslag
Antal producenter som fár bedriva gardsförsaljning
Sá som förslaget ár utformat antas att i princip samtliga svenska producenter av alkoholhaltiga
drycker fár möjlighet att bedriva gárdsförsáljning (se avsnitt Antaganden som ligger till grund för
skattningar av folkhalsoeffekter av gardsförsajning). I LRF:s undersökning 2020 till
dryckesproducenterna angav 84 procent av de svarande att de skulle starta gárdsförsáljning om
det var tillátet, 8 procent svarade att de inte skulle göra det och 7 svarade att de inte vet.
Undersökningen ár stálld till ett urval av samtliga producenter men Sweco finner ándá att
undersökningen utgör det básta underlaget för att uppskatta hur mánga producenter som kan
tánkas vilja bedriva gárdsförsáljning om det tilláts. Givet att branschen fortsátter váxa i samma
takt som under de senaste áren (se Tabell 1) och att ca 80 procent av producenterna ár

24 Ramboll, 2019. ”Alkoholens samhállsekonomiska konsekvenser.”
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intresserade av att bedriva gárdsförsaljning antas ca 850 producenter bedriva gárdsförsáljning
ár 2025.

Antal besökare och uppskattad försaljning via gárdsförsaljning
Hur mánga besökare varje ”gárd” antas ha ár mycket svárt att uppskatta och det torde sannolikt
varierar ganska mycket mellan olika producenter (se avsnitt Vaxande antal besökare). Om varje
vinproducent som vill bedriva gárdsförsáljning antas ha i genomsnitt 3 819 besökare ár 2025,
bryggerierna antas ha 1 512 besökare, destillerierna 1 632 besökare och ciderproducenterna 4
426 besökare skulle det totala antalet besök (ej unika individer) kunna uppgá till ca 1 650 200 ár
2025 om gárdsförsáljning tilláts enligt förslaget. Om besökarna vid samtliga dessa besök köper
hela sin ”kvot” enligt förslaget skulle den totala volymen vin som sáldes via gárdsförsáljning
uppgá till ca 903 300 liter och sprit till motsvarande ca 106 100 liter, öl till ca 4 725 000 liter och
cider till ca 1 584 000 liter. Vid ett antagande om att varje besökare i genomsnitt köper halva sin
kvot kommer den totala försáljningen via gárdsförsáljning att uppgá till motsvarande ca 251 700
liter ren alkohol. Per invánare (15 ár eller áldre) utgör det 0,029 liter ren alkohol/ár, och
motsvarar 0,34 procent av konsumtionen per invánare (15 ár och áldre) ár 2019.

Tabell 3. Uppskattat antal producenter, besökare och mangd inköp av alkohol 2025 via gárdsförsájning25
Antal

Varav

Antal besök

Totalt antal

Max inköp

Skattat

producenter

producenter

i genomsnitt

gárdsbesök

per

inköp totalt

invánare 15 ár

som fár

som vill sálja

per"gárd"

per ár

besökare

(liter

och áldre

och tillfálle

alkohol)

(8 556 900

och ár

sálja enligt

(cl alkohol)

villkoren

Inköp per

invánare) i liter
alkohol

Vin

66

53

3 819

200 744

60,75

60 976

0,00713

Sprit

116

93

1 632

151 520

28

21 213

0,00248

Öl

781

625

1 512

944 994

27,5

129 937

0,01519

Cider

99

80

4 426

351 987

22,5

39 598

0,00463

Totalt

1 062

850

11 389

1 649 245

-

251 724

0,02942

Uppskattade konsekvenser för folkhálsan till följd av ökad alkoholkonsumtion
Tabell 4 nedan sammanfattar Swecos berákning av folkhálsoeffekter i termer av tillkommande
dödsfall och sjukhusvistelser, utifrán Stockwells (2017) berákningar, som konsekvens av
gárdsförsáljning enligt förslaget. I tabellen anges tillkommande dödsfall och sjukhusvistelser för
tre olika scenarion avseende substitution. Sweco finner det inte sannolikt att substitutionen
skulle vara noll men vill ándá illustrera konsekvenserna vid ett sádant utfall (dvs. att all alkohol
som införskaffas via gárdsförsáljning adderas till den alkoholanskaffning som sker via andra
anskaffningskállor). Dá det ár omöjligt att veta exakt hur stor substitutionen skulle komma att bli

25 Beráknat pá följande genomsnittlig alkoholhalt: vin - 13,5%, sprit - 40%, öl - 5,5%, cider - 5%
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vid införande av gárdsförsaljning valjer Sweco att redogöra för folkhalsokonsekvenser vid tvá
möjliga substitutionsniváer, 15 samt 30 procent.
Tabell 4. Uppskattade folkhalsoeffekter i termer av tillkommande dödsfall och sjukhusvistelser utifran
Stockwell (2017), ar 2025, givet olika antaganden om substitutionseffekt.

Tillkommande alkoholorsakade dödsfall

0%
substitution
8,62

15%
substitution
7,32

30%
substitution
6,03

Tillkommande alkoholorsakade sjukhusvistelser

220,99

187,84

154,69

Utan gárdsförsáljning hade, enligt samma berákningsmodell som ovan, antalet alkoholorsakade
dödsfall uppgátt till ca 2 540 och antalet alkoholorsakade sjukhusvistelser till ca 65 130
(beráknat utifrán konsumtion ár 2019). Gárdsförsáljning, enligt dessa berákningar, vántas
dármed leda till en ökning av alkoholorsakade dödsfall och alkoholorsakade sjukhusvistelser
med 0,27 respektive 0,22 procent per ár vid 15 respektive 30 procents substitution
(motsvarande ökning blir 0,32 procent vid noll substitution).
För att sákerstálla att sambanden mellan skadeverkningar och konsumtion inte har försvagats
avsevárt sedan 2014 har berákningarna kompletterats med motsvarande upprákning av
tillkommande dödsfall utifrán Socialstyrelsens alkoholindex för ár 2019. Detta möjliggör ocksá
en kontroll av metodens tillförlitlighet. I Tabell 5 nedan sammanfattar Sweco upprákningen av
folkhálsoeffekter i termer av dödsfall utifrán Socialstyrelsens alkoholindex för ár 2019. Sweco
finner inga stora skillnader mellan uppskattningarna enligt Stockwells (2017) berákningar och
Socialstyrelsens alkoholindex för 2019. De tillkommande dödsfall antas bli nágot högre i
Stockwells modell án vid uppskattningarna utifrán Socialstyrelsens alkoholindex för 2019, och
dárvidlag kan Stockwells skattningar bedömas vara mer fullstándiga.
Tabell 5. Uppskattade folkhalsoeffekter i termer av tillkommande dödsfall utifran Socialstyrelsens
alkoholindex för 2019, för ar 2025, givet olika antaganden om substitutionseffekt.
0% substitution

15% substitution

30% substitution

6,58

5,59

4,6

Utifrán uppskattningarna om antalet tillkommande alkoholorsakade dödsfall och sjukhusvistelser
gör Sweco bedömningen att konsekvenserna pá folkhálsa vid ett införande av förslaget vántas
bli relativt smá. Oavsett om substitutionen kommer att uppgá till 15 eller 30 procent, eller nágot
dáremellan, vántas de alkoholorsakade dödsfallen liksom de alkoholorsakade
sjukhusvistelserna öka med mellan 0,22 och 0,27 procent per ár. Áven om ökningen
procentuellt sett ár liten innebár det ungefár 6-7 dödsfall per ár och motsvarande ca 155-188
tillkommande sjukhusvistelser. Detta innebár naturligtvis ökad ohálsa för de som drabbas samt
belastar sjukvárden och áven samhállet i övrigt.
Alkoholkonsumtion fár bredare konsekvenser för folkhálsan án vad som mátten ovan anger.
Tabell 8 nedan sammanfattar Swecos upprákning av folkhálsoeffekter i termer av livskvalitet
utifrán Rambolls (2019) berákningar av alkoholens kostnader för 2017. Dessa skattningar ska
inte adderas till skattningarna ovan utan syftar till att ge en bredare bild av vilka direkta och
indirekta konsekvenser alkoholkonsumtion kan ha pá befolkningen.
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Tabell 6. Uppskattade folkhalsoeffekter i termer av förlorade QALY utifrán berakningar av
alkoholkonsumtionens kostnader för 2017, per ár för ár 2025 givet olika antaganden om substitution.
0%

15%

30%

substitution

substitution

substitution

Totalt antal förlorade QALY

561,97

477,67

393,38

- varav alkoholrelaterad dödlighet

228,04

193,84

159,63

- varav försámrad livskvalitet för alkoholkonsumenter

182,44

155,07

127,70

- varav försámrad livskvalitet för nárstáende

140,08

119,07

98,06

- varav individer som blir utsatta för alkoholrelaterade brott

11,40

9,69

7,98

Jamlik halsa
Utgángspunkten i folkhálsopolitiken ár att alla ska ha samma möjligheter till en god hálsa och ett
lángt liv. Dárför bör en uppskattning av folkhálsoeffekter áven ta hánsyn till hur gárdsförsáljning
kan antas páverka hálsans fördelning. Eftersom skadeverkningar av alkohol drabbar olika
grupper av befolkningen i olika stor utstráckning antas de utökade skadeverkningarna inte
fördelas jámnt över befolkningen.

Enligt förslaget fár alkohol endast sáljas i anslutning till att konsumenten köper en
upplevelsetjánst vilken, enligt producenterna, kostar frán 190 kronor och uppát. Förslaget avser
áven motverka en ökad pristillgánglighet i och med att pris endast kan sáttas som
produktionskostnad plus ett skáligt páslag. Det finns dármed skál att anta att de
konsumentgrupper som dricker mycket billig alkohol inte ár de som i första hand páverkas av en
ökad tillgánglighet.

Skattade folkhalsoeffekter av det alternativa förslaget
Antal producenter som fár bedriva gárdsförsaljning
Utöver de villkor som gáller i utredningens huvudsakliga förslag gáller vid det alternativa
förslaget att bara de som yrkesmássigt tillverkar vin, öl eller andra jásta alkoholdrycker fár
bedriva gárdsförsáljning och att huvuddelen av rávarorna som ger alkoholdrycken dess karaktár
ska ha producerats pá gárden. Enligt Dryckesbranschrapporten 2021 fanns det 2020 54
vinproducenter, 557 bryggerier och 59 ciderproducenter 2020. Enligt LRF:s
producentunderökning 2020 angav 91 procent av de svarande vinproducenterna att de helt och
hállet odlar sin egen huvudrávara, fem procent angav att de gör det till viss del medan fem
procent angav att de köper in all rávara. Bland ciderproducenterna svarade motsvarande 29
procent att de helt och hállet odlar sin egen rávara och 71 procent att de gör det till viss del.
Bland ölproducenterna angav ingen att de helt och hállet odlar sin egen rávara och 5 procent att
de gör det till viss del. Mot den bakgrunden antas i skattningarna att samtliga vin- och
ciderproducenter kommer att fá bedriva gárdsförsáljning men att inget bryggeri kommer att fá
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göra det. Givet att branschen fortsatter vaxa i samma takt som de senaste áren26 och att ca 80
procent av producenterna ar intresserade av att bedriva gárdsförsaljning antas ca 132
producenter vara aktuella för gárdsförsaljning ár 2025 vid det alternativa förslaget.

Antal besökare och uppskattad försáljning via gárdsförsáljning
Hur mánga besökare varje ”gárd” antas ha ár mycket svárt att uppskatta och det kommer
sannolikt varierar ganska mycket mellan olika producenter. Enligt dryckesundersökningen 2021
uppskattar i princip alla svarande att antalet besökare kommer att öka kraftigt vid ett införande
av gárdsförsáljning. Vid ett antagande om att varje vinproducent som vill bedriva
gárdsförsáljning har i genomsnitt 3 819 besökare per ár, och ciderproducenterna 4 426
besökare kommer det totala antalet besök (ej unika individer) kunna uppgá till ca 552 700 per ár
(utgángspunkt ár 2025). Om samtliga dessa besökare köpte sin hela ”kvot” enligt förslaget
skulle den totala volymen vin som sáldes via gárdsförsáljning kunna uppgá till ca 903 300 liter
och motsvarande för cider ca 1 583 900 liter. Vid ett antagande om att varje besökare istállet i
genomsnitt köper halva sin kvot kommer den totala försáljningen att uppgá till motsvarande ca
100 570 liter ren alkohol. Per invánare (15 ár eller áldre) utgör det 0,012 liter/ár vilket motsvarar
0,14 procent av den alkohol som konsumerades per individ (15 ár och áldre) ár 2019.

Tabell 7. Uppskattat antal producenter, besökare och mangd inköp av alkohol ár 2025 via gárdsförsájning
Producenter

Varav

Antal besök

Totalt antal

Max inköp

Skattat

Delat pá

som fár sálja

producenter

genomsnitt

gárdsbesök

per besökare

inköp totalt

invánare

enligt

som vill sálja

per "gárd"

per ár

och tillfálle i

i l ren

15 ár och

cl ren

alkohol

áldre

villkoren

och ár

alkohol
Vin

66

53

3 819

200 744

60,75

60 976

0,00713

Cider

99

80

4 426

351 987

22,5

39 598

0,00463

Tot

165

132

11 389

552 731

139

100 575

0,01175

Uppskattad effekt pá folkhálsan vid gárdsförsáljning enligt det alternativa
förslaget
Tabell 8 nedan sammanfattar Swecos upprákning av folkhálsoeffekter i termer av tillkommande
dödsfall och sjukhusvistelser, utifrán Stockwells (2017) berákningar, till följd av den ökade
alkoholkonsumtion som det alternativa förslaget vántas leda till. Utan gárdsförsáljning hade,
enligt samma berákningsmodell, antalet alkoholrelaterade dödsfall uppgátt till ca 2 540 och
antalet alkoholrelaterade sjukhusvistelser ca 65 130 (beráknat utifrán konsumtion ár 2019).

26 Exklusive det sista áret dá det ár oklart vilken effekt pandemin eventuellt har haft pá
utvecklingen
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Tabell 8. Uppskattade folkhalsoeffekter i termer av tillkommande dödsfall och sjukhusvistelser utifrán
Stockwell (2017), vid olika antaganden om substitution, ár 2025.
0% substitution

15% substitution

30% substitution

Tillkommande alkoholorsakade dödsfall

3,44

2,93

2,41

Tillkommande alkoholorsakade sjukhusvistelser

88,30

75,05

61,81

Det alternativa förslaget fár mindre konsekvenser i termer av tillkommande dödsfall och
sjukhusvistelser jámfört med det huvudsakliga förslaget. Det alternativa förslaget vántas leda till
en ökning av antalet tillkommande dödsfall och sjukhusvistelser med 0,11 respektive 0,09
procent per ár vid 15 respektive 30 procents substitution (motsvarande 0,13 procent ökning vid
noll substitution). Swecos bedömning ár att det innebár ytterst marginella konsekvenser för
folkhálsan. Tabell 9 nedan sammanfattar Swecos upprákning av folkhálsoeffekter i termer av
dödsfall utifrán Socialstyrelsens alkoholindex för ár 2019.
Tabell 9. Uppskattade folkhalsoeffekter i termer av tillkommande dödsfall utifrán Socialstyrelsens
alkoholindex för 2019, för ár 2025, givet olika antaganden om substitutionseffekt.
0% substitution

15% substitution

30% substitution

2,63

2,23

1,84

Áven med denna berákningsmodell uppskattas de tillkommande dödsfallen bli relativt fá och
dármed antas konsekvenserna för folkhálsan bli ytterst marginella.
Tabell 10 nedan sammanfattar Swecos upprákning av folkhálsoeffekter i termer av livskvalitet
utifrán Rambolls (2019) berákningar av alkoholens kostnader för 2017.

Tabell 10. Uppskattade folkhalsoeffekter i termer av förlorade QALY utifrán berakningar av
alkoholkonsumtionens kostnader för 2017, för ár 2025, givet olika antaganden om substitutionseffekt.
30% substitution

0% substitution

15% substitution

Totalt antal förlorade QALY

224,53

190,85

157,17

- varav alkoholrelaterad dödlighet

91,11

77,45

63,78

- varav försámrad livskvalitet för alkoholkonsumenter

72,89

61,96

51,02

- varav försámrad livskvalitet för nárstáende

55,97

47,57

39,18

- varav individer som blir utsatta för
alkoholrelaterade brott

4,56

3,87

3,19

Marknadsföring och exponering samt konsekvenser för barn och unga
I uppdraget ingár det att granska om gárdsförsáljning kan innebára ökad marknadsföring och
exponering av alkohol, samt vilka konsekvenser detta kan ha för barn och unga. Förslaget
innebár inga förándringar i vad som ár tillátet avseende marknadsföring av alkoholhaltiga
drycker.

Om antalet producenter som vill bedriva gárdsförsáljning i stáder ökar och om besöksantalet
kommer att öka kraftigt, vilket producenterna tror, innebár det en ökning av antalet invánare
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som kommer att ta del av aktiviteter med tydlig koppling till alkoholhaltiga drycker.
Besökstjansterna kan komma att i större utstrackning an i dag bli en möjlig gemensam aktivitet
för kollegor eller vanner. Oavsett om besökarna valjer att köpa dryck eller inte antas
besökstjansten i sig ha som mál att vacka intresse för drycken som produceras. Sweco
spekulerar inte i eventuella konsekvenser av detta (utöver skattningarna om totalkonsumtion i
respektive förslag) men bedömer att exponeringen för alkoholhaltiga drycker i samhallet kan
komma att öka. Detta sarskilt vid införande av gárdsförsaljning i stader.

Barn och unga anses alkoholpolitiskt vara sarskilt skyddsvarda personer dá deras halsa riskerar
att páverkas i högre utstrackning av alkoholkonsumtion an vuxna.27 Barn och unga ar ocksá mer
páverkbara genom exempelvis marknadsföring. Vidare páverkas barn och unga i högre
utstrackning an vuxna av sina narstáende vuxnas alkoholvanor.28 Det ar darför viktigt att beakta
eventuella konsekvenser aven för barn och unga. Att hálla barn och unga borta frán alkohol ar
vidare en viktig del i regeringens alkoholpolitik.29

Resultat frán en systematisk litteraturöversikt frán CAN 2019 visar att barn till föraldrar med
alkoholproblem ar en sárbar grupp som ofta vaxer upp under ogynnsamma förhállanden och
med en ökad risk för att utveckla psykosociala problem. Detta oavsett om risken harstammar
frán föraldrarnas alkoholkonsumtion eller andra faktorer som ocksá finns narvarande under
deras uppvaxt. Enligt litteraturöversikten visar den samlade forskningen entydigt att den
sárbarhet som barn till föraldrar med alkoholproblem har ytterligare förstarkt genom att dessa
barn löper en högre risk för att utveckla ett eget alkoholmissbruk.30
Enligt SCB:s artikel Fler barn bor i storstader i framtiden, (2019-02-12) finns den största andelen
barn i kommunerna runt storstaderna medan landsbygdskommuner har mánga aldre invánare.
Enligt SCB antas andelen barn i storstadskommunerna öka under de narmsta tio áren. Om
gárdsförsaljning tilláts i stader och branschen fortsatter vaxa kommer antalet barn och unga
som via exempelvis föraldrar eller arbetsgivare kommer i kontakt med aktiviteter som ar
förknippade med alkoholkonsumtion (provsmakning, rundvisning etcetera) att öka. Darmed finns
det en stor grupp barn och unga i staderna som via besökstjansterna direkt eller indirekt kan
komma att exponeras mer för aktiviteter förknippade med alkoholhaltiga, jamfört med om
gárdsförsaljning inte tilláts i stader.

27 Thor, Siri, Raininen, Jonas & Landberg, Jonas, 2017. ”More Drinking, More Problems—Stable
Association Between Alcohol Consumption and Harm Among Swedish Youth 1995-2012” i
Alcohol and Alcoholism, 2017, 52(3).
28 Stautz, Kaidy, Brown, Kyle G., King, Sarah E., Shemilt, lan & Marteau, Theresa M., 2016.
“Immediate effects of alcohol marketing communications and media portrayals on consumption
and cognition: a systematic review and meta-analysis of experimental studies” i BMC Public
Health; Jernigan, T. Babor & Lobstein, T., 2017. “Alcohol marketing and youth alcohol
consumption: a systematic review of longitudinal studies published since 2008” i Addiction.
29 Folkhalsomyndigheten, 2020. ”Hur kan vi skjuta fram minderárigas alkoholdebut och minska
deras alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador? En kartlaggande litteraturöversikt av
metoder som anvands i Sverige.”
30 Hur mánga barn vaxer upp med föraldrar som har alkoholproblem? - Resultat frán en
systematisk litteraturöversikt Mats Ramstedt (red) CAN Rapport nr 185 Stockholm 2019
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Áven om Sweco antagit att regler för gárdsförsaljning kommer att efterlevas bör det noteras att
Systembolaget, enligt Stockwell 2017, ar ojamförligt bra pá att sákerstálla att underáriga inte fár
handla alkoholhaltiga drycker, medan privata aktörer i allmánhet ár relativt sett sámre pá detta.
Privata försáljningsstállen riskerar alltsá att öka tillgángligheten för underáriga. Denna effekt kan
motverkas av att förslagen för gárdsförsáljning avser motverka en ökad pristillgánglighet,
eftersom unga kan vara en sárskilt priskánslig grupp. Sweco bedömer dock att den potentiellt
ökade tillgángligheten inte kan avfárdas.
Sammantaget görs bedömningen att tillátande av gárdsförsáljning i stáder - dár besöksantalet
potentiellt ár stort och váxande - kan leda till ett utökat intresse för alkoholhaltiga drycker och
dármed ökad konsumtion och pá lángre sikt áven medföra negativa konsekvenser för barn och
unga. Knappt 60 procent av alla dryckesproducenter ár belágna i en tátort med minst 3 000
invánare vilket gör att málgruppen, vid ett intresse utöver det som skattats av Sweco, potentiellt
sett ár váldigt stor.

Osakerhet i skattningarna
Sweco har utifrán befintliga uppgifter gjort de antaganden som bedömts vara mest troliga
avseende till exempel antal gárdsförsáljare, anskaffning av alkoholhaltiga drycker via
gárdsförsáljning, substitutionseffekt osv. Dock kan exempelvis en underskattning av antalet
besökare göra att de negativa folkhálsoeffekterna ár underskattade (allt annat lika). Mot den
bakgrunden ska de uppskattade hálsoeffekterna för varje förslag tolkas med försiktighet och tas
just som skattningar baserade pá i dagsláget tillgánglig information. Givet osákerheten finns det
goda skál för att initialt införa gárdsförsáljning i mindre skala som möjliggör utvárdering antingen inom ett geografiskt begránsat omráde eller enligt utredningens alternativa förslag.
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Bilaga - Jamförelser av skattade folkhalsoeffekter vid olika förslag och olika
antaganden om substitution
Nedan följer en sammanstallning av de olika skattningar Sweco har gjort av konsekvenser för
folkhalsan för olika förslag och vid olika antaganden om substitution. Som jamförelse finns aven
skattningar med för 2020 vilket illustrerar vilka konsekvenserna hade blivit av förslagen med de
antalet producenter som finns idag/fanns 2020.

Uppskattade folkhalsoeffekter i termer av tillkommande dödsfall och sjukhusvistelser utifrán Stockwell
(2017), per ár för áren 2020 respektive 2025, givet olika antaganden om substitutionseffekt.
0% substitution

Tillkommande
alkoholorsakade
dödsfall
Tillkommande
alkoholorsakade
sjukhusvistelser

15% substitution

30% substitution

2020

2025

2020

2025

2020

2025

Huvudförslag

4,12

8,62

3,50

7,32

2,89

6,03

Alternativt
förslag
Huvudförslag

1,68

3,44

1,43

2,93

1,18

2,41

105,76

220,99

89,89

187,84

74,03

154,69

Alternativt
förslag

43,09

88,30

36,62

75,05

30,16

61,81

Procentuell ökning av dödsfall respektive sjukhusvistelser utifrán Stockwell (2017), givet 2014 árs tal.
0% substitution

Förandring
dödsfall

Förandring
sjukhusvistelser

15% substitution

30% substitution

Projektion ár

2020

2025

2020

2025

2020

2025

Huvudförslag

0,15%

0,32%

0,13%

0,27%

0,11%

0,22%

Alternativt förslag

0,06%

0,13%

0,05%

0,11%

0,04%

0,09%

Huvudförslag

0,15%

0,32%

0,13%

0,27%

0,11%

0,22%

Alternativt förslag

0,06%

0,13%

0,05%

0,11%

0,04%

0,09%

Uppskattade folkhalsoeffekter i termer av tillkommande dödsfall utifrán Socialstyrelsens alkoholindex för
2019, per ár för áren 2020 respektive 2025, givet antaganden om substitutionseffekt, för de tre olika
gárdsförsaljningsalternativen.
0% substitution

15% substitution

30% substitution

Projektion ár

2020

2025

2020

2025

2020

2025

Huvudförslag

3,15

6,58

2,67

5,59

2,20

4,60

Alt. förslag

1,28

2,63

1,09

2,23

0,90

1,84
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Uppskattade folkhalsoeffekter i termer av förlorade QALY utifrán berakningar av alkoholkonsumtionens
kostnader för 2017, per ár för áren 2020 respektive 2025, givet antaganden om substitutionseffekt, för de
olika gárdsförsajningsalternativen.
0% substitution

Totalt antal

förlorade QALY

-varav

alkoholrelaterad
dödlighet
-varav församrad
livskvalitet för

alkohol-

15% substitution

30% substitution

Projektion ár

2020

2025

2020

2025

2020

2025

Huvudförslag

268,93

561,97

228,59

477,67

188,25

393,38

Alt. förslag

109,57

224,53

93,13

190,85

76,70

157,17

Huvudförslag

109,13

228,04

92,76

193,84

76,39

159,63

Alt. förslag

44,46

91,11

37,79

77,45

31,12

63,78

Huvudförslag

87,31

182,44

74,21

155,07

61,11

127,70

Alt. förslag

35,57

72,89

30,23

61,96

24,90

51,02

Huvudförslag

67,04

140,08

56,98

119,07

46,93

98,06

Alt. förslag

27,31

55,97

23,22

47,57

19,12

39,18

Huvudförslag

5,46

11,40

4,64

9,69

3,82

7,98

Alt. förslag

2,22

4,56

1,89

3,87

1,56

3,19

konsumenter
-varav församrad
livskvalitet för

narstáende
-varav individer

som blir utsatta för

alkoholrelaterade
brott
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Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

1. Saker och kostnadseffektiv it-drift
- rattsliga förutsattningar för
utkontraktering. I.
2. Krav pa kunskaper i svenska och
samhallskunskap för svenskt
medborgarskap. Ju.
3. Skolbibliotek för bildning och
utbildning. U.
4. Informationsöverföring inom vard
och omsorg. S.
5. Ett förbattrat system för arbetskraftsinvandring. Ju.
6. God och nara vard. Ratt stöd till
psykisk halsa. S.
7. Förstarkt skydd för valjarna vid röstmottagningen. Ju.
8. Nar behovet far styra
- ett tandvardssystem för en mer jamlik tandhalsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (hafte). S.
9. Vem kan man lita pa? Enkel och
andamalsenlig anvandning av
betrodda tjanster i den offentliga
förvaltningen. I.
10. Radiologiska skador - skadestand,
sakerheter, skadereglering. M.
11. Battre möjligheter för elever att na
kunskapskraven - aktivt stöd- och
elevhalsoarbete samt starkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsattning. U.
12. Andra chans för krisande företag
- En ny lag om företagsrekonstruktion.
Ju.
13. En teknikneutral grundlagsbestammelse för regeringsbeslut. Ju.
14. Boende pa (o)lika villkor
- merkostnader i bostad med sarskild
service för vuxna enligt LSS. S.

15. Föreningsfrihet och terroristorganisationer. Ju.

16. En val fungerande ordning för val
och beslutsfattande i kommuner
och regioner. Fi.
17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi.
18. Bolags rörlighet över granserna.
Volym 1 & 2. Ju.
19. En starkt försörjningsberedskap för
halso- och sjukvarden. Del 1 och 2. S.
20. Ecris-TCN - ett mer effektivt utbyte
av brottmalsdomar mot tredjelandsmedborgare. Ju.
21. En klimatanpassad miljöbalk för
samtiden och framtiden. M.
22. Hardare regler för nya nikotinprodukter. S.
23. Starkt planering för en hallbar
utveckling. Fi.
24. Ága avfall
- en del av den cirkulara ekonomin. M.
25. Struktur för ökad motstandskraft. Ju.
26. Anvand det som fungerar. M.
27. Ett förbud mot rasistiska
organisationer. Ju.
28. Immunitet för utstallningsföremal. Ku.
29. Ökade möjligheter att förhindra
illegal handel via post. I.
30. Kampen om tiden
- mer tid till larande. U.
31. Kontroller pa vag. I.
32. Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat kallmaterial. U.
33. En tioarig grundskola. Införandet
av en ny arskurs 1 i grundskolan,
grundsarskolan, specialskolan och
sameskolan. U.
34. Börja med barnen! En sammanhallen
god och nara vard för barn och unga. S.
35. En starkt rattsprocess och en ökad
lagföring. Ju.

36. Gode man och förvaltare - en översyn. Ju.
37. Starkt ratt till personlig assistans.
Ökad rattssakerhet för barn, fler
grundlaggande behov och tryggare
sjukvardande insatser. S.
38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju.
39. Ombuds tillgang till vard- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom varden. S.
40. Mervardesskatt vid inhyrd personal
för vard och social omsorg. Fi.
41. VAB för vardatgarder i skolan. S.
42. Starkta atgarder mot penningtvatt
och finansiering av terrorism. Fi.
43. Ett förstarkt skydd mot sexuella
krankningar. Ju.
44. Tillganglighetsdirektivet. S.
45. En EU-anpassad djurlakemedelslagstiftning. Del 1 och 2. N.
46. Snabbare lagföring
- ett snabbförfarande i brottmal. Ju.
47. Ett nytt regelverk för bygglov.
Del 1 och 2. Fi.
48. I en varld som staller om.
Sverige utan fossila drivmedel 2040.
M.
49. Kommuner mot brott. Ju.
50. Fri hyressattning vid nyproduktion.
Ju.
51. Skydd av arter - vart gemensamma
ansvar. Vol. 1 och 2. M.
52. Vilja valja vard och omsorg.
En hallbar kompetensförsörjning
inom vard och omsorg om aldre. S.
53. En rattssaker vindkraftsprövning. M.
54. Ándrade regler i medborgarskapslagen. Ju.
55. Mikroföretagarkonto
- schabloniserad inkomstbeskattning
för de minsta företagen. Fi.
56. Nya regler om utlandska föraldraskap
och adoption i vissa fall. Ju.
57. Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer. Fi.
58. Lage och kvalitet i hyressattningen.
Ju.

59. Vagen till tillganglighet - langsiktig,
strategisk och i samverkan. S.
60. Förenklingar för mikroföretag och
modernisering av bokföringslagen. N.
61. Utvisning pa grund av brott - ett
skarpt regelverk. Ju.
62. Anvandning av e-legitimation i tjansten
i den offentliga förvaltningen. I.
63. Sveriges sakerhet
- behov av starkare skydd för natverksoch informationssystem. Fö.
64. Ersattning till brottsoffer. Ju.
65. Starkt fokus pa framtidens forskningsinfrastruktur. U.
66. Ratt mottagare. Demokrativillkor och
integritet. Ku.
67. Vagen mot fossiloberoende jordbruk.
N.
68 . Skarpta straff för brott i kriminella
natverk. Ju.
69. En sjukförsakring med prevention,
rehabilitering och trygghet.
Volym 1 och 2. S.
70. Laromedelsutredningen
- böckernas betydelse och elevernas
tillgang till kunskap. U.
71. Riksintressen i halso- och sjukvarden
- starkt statlig styrning för hallbar
vardinfrastruktur. S.
72. Högskoleprovets organisation
och styrning. U.
73. Regler för statliga elvagar. I.
74. Ett modernt belöningssystem,
de allmanna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet. Ju.
75. En god kommunal hushallning.
+ Digital bilagedel för bilaga 3-6. Fi.
76. EU:s förordning om terrorisminnehall pa internet - fragan om behörig
myndighet. Ju.
77. Fran kris till kraft. Áterstart för kulturen. Ku.
78. Börja med barnen! Följa upp halsa
och dela information för en god
och nara vard. S.
79. En uppföljning av skriftlighetskravet
vid telefonförsaljning. Fi.

80. Reglering av privata sjukvardsförsakringar - ökad kunskap och kontroll. S
81. En saker tillgang till dricksvatten
av god kvalitet. N.
82. Sakerhetsprövning
av totalförsvarspliktiga. Fö.
83. Belastningsregisterkontroll
och avskiljande av studenter. U.
84. Granskning av Rattsmedicinalverkets
metod för medicinsk aldersbedömning
i asylprocessen. Ju.
85. Vagar till ett tryggare samhalle.
Vol. 1 och 2. Ju.
86. ILO:s konvention om vald och
trakasserier i arbetslivet. A.
87. Granskning av utlandska
direktinvesteringar. Ju.
88. Ett förbattrat system mot
arbetskraftsexploatering m.m. Ju.
89. Sverige under pandemin. Volym 1
Smittspridning och smittskydd.
Volym 2 Sjukvard och folkhalsa. S.
90. En översyn av den straffrattsliga
regleringen om preskription. Ju.
91. En ny rymdlag. U.
92. Átgarder i gransnara omraden. Ju.
93. Fran delar till helhet. En reform för
samordnade, behovsanpassade och
personalcentrerade insatser till
personer med samsjuklighet. S.
94 Ett utökat skydd mot diskriminering.
A.
95. En möjlighet till smaskalig gardsförsaljning av alkoholdrycker. S.

Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

ILO:s konvention om vald och
trakasserier i arbetslivet [86]
Ett utökat skydd mot diskriminering. [94]
Finansdepartementet

En val fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och
regioner. [16]
Ett moderniserat konsumentskydd. [17]
Starkt planering för en hallbar utveckling.
[23]
Mervardesskatt vid inhyrd personal för
vard och social omsorg. [40]
Starkta atgarder mot penningtvatt
och finansiering av terrorism. [42]
Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2.
[47]
Mikroföretagarkonto
- schabloniserad inkomstbeskattning
för de minsta företagen. [55]
Om folkbokföring, samordningsnummer
och identitetsnummer. [57]
En god kommunal hushallning.
+ Digital bilagedel för bilaga 3-6. [75]
En uppföljning av skriftlighetskravet vid
telefonförsaljning. [79]
Försvarsdepartementet

Sveriges sakerhet
- behov av starkare skydd för natverksoch informationssystem. [63]
Sakerhetsprövning
av totalförsvarspliktiga. [82]
Infrastrukturdepartementet

Saker och kostnadseffektiv it-drift
rattsliga förutsattningar för
utkontraktering. [1]

Vem kan man lita pa? Enkel och andamalsenlig anvandning av betrodda tjanster
i den offentliga förvaltningen. [9]
Ökade möjligheter att förhindra illegal
handel via post. [29]
Kontroller pa vag. [31]
Anvandning av e-legitimation i tjansten
i den offentliga förvaltningen. [62]
Regler för statliga elvagar. [73]
Justitiedepartementet

Krav pa kunskaper i svenska och
samhallskunskap för svenskt
medborgarskap. [2]
Ett förbattrat system för arbetskraftsinvandring. [5]
Förstarkt skydd för valjarna vid röstmottagningen. [7]
Andra chans för krisande företag
- En ny lag om företagsrekonstruktion.
[12]
En teknikneutral grundlagsbestammelse
för regeringsbeslut. [13]
Föreningsfrihet och terroristorganisationer.
[15]
Bolags rörlighet över granserna.
Volym 1 & 2. [18]
Ecris-TCN - ett mer effektivt utbyte av
brottmalsdomar mot tredjelandsmedborgare. [20]
Struktur för ökad motstandskraft. [25]
Ett förbud mot rasistiska organisationer.
[27]
En starkt rattsprocess och en ökad lagföring. [35]
Gode man och förvaltare - en översyn.
[36]
En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]
Ett förstarkt skydd mot sexuella
krankningar. [43]

Snabbare lagföring
- ett snabbförfarande i brottmal. [46]
Kommuner mot brott. [49]
Fri hyressattning vid nyproduktion. [50]
Ándrade regler i medborgarskapslagen. [54]
Nya regler om utlandska föraldraskap och
adoption i vissa fall. [56]
Lage och kvalitet i hyressattningen. [58]
Utvisning pa grund av brott - ett skarpt
regelverk. [61]
Ersattning till brottsoffer. [64]
Skarpta straff för brott i kriminella
natverk. [68]
Ett modernt belöningssystem,
de allmanna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet. [74]
EU:s förordning om terrorisminnehall pa
internet - fragan om behörig myndighet. [76]
Granskning av Rattsmedicinalverkets
metod för medicinsk aldersbedömning
i asylprocessen. [84]
Vagar till ett tryggare samhalle.
Vol. 1och 2. [85]
Granskning av utlandska
direktinvesteringar. [87]
Ett förbattrat system mot
arbetskraftsexploatering m.m. [88]
En översyn av den straffrattsliga
regleringen om preskription. [90]
Átgarder i gransnara omraden. [92]
Kulturdepartementet

Immunitet för utstallningsföremal. [28]
Ratt mottagare. Demokrativillkor och
integritet. [66]
Fran kris till kraft. Áterstart för kulturen.
[77]
Miljödepartementet

Radiologiska skador - skadestand,
sakerheter, skadereglering. [10]
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden
och framtiden. [21]
Ága avfall
- en del av den cirkulara ekonomin. [24]

Anvand det som fungerar. [26]
I en varld som staller om.
Sverige utan fossila drivmedel 2040.
[48]
Skydd av arter - vart gemensamma ansvar.
Vol. 1 och 2. [51]
En rattssaker vindkraftsprövning. [53]
Naringsdepartementet

En EU-anpassad djurlakemedelslagstiftning. Del 1 och 2. [45]
Förenklingar för mikroföretag och
modernisering av bokföringslagen.
[60]
Vagen mot fossiloberoende jordbruk. [67]
En saker tillgang till dricksvatten av god
kvalitet. [81]
Socialdepartementet

Informationsöverföring inom vard och
omsorg. [4]
God och nara vard. Ratt stöd till psykisk
halsa. [6]
Nar behovet far styra
- ett tandvardssystem för en mer jamlik tandhalsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (hafte). [8]
Boende pa (o)lika villkor - merkostnader
i bostad med sarskild service för vuxna
enligt LSS. [14]
En starkt försörjningsberedskap för halsooch sjukvarden. Del 1 och 2. [19]
Hardare regler för nya nikotinprodukter.
[22]
Börja med barnen! En sammanhallen god
och nara vard för barn och unga. [34]
Starkt ratt till personlig assistans.
Ökad rattssakerhet för barn, fler
grundlaggande behov och tryggare
sjukvardande insatser. [37]
Ombuds tillgang till vard- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom varden. [39]
VAB för vardatgarder i skolan. [41]
Tillganglighetsdirektivet. [44]

Vilja valja vard och omsorg.
En hallbar kompetensförsörjning
inom vard och omsorg om aldre. [52]
Vagen till ökad tillganglighet - langsiktig,
strategisk och i samverkan. [59]
En sjukförsakring med prevention,
rehabilitering och trygghet.
Volym 1 och 2. [69]
Riksintressen i halso- och sjukvarden
- starkt statlig styrning för hallbar
vardinfrastruktur. [71]
Börja med barnen!
Följa upp halsa och dela information
för en god och nara vard. [78]
Reglering av privata sjukvardsförsakringar
- ökad kunskap och kontroll. [80]
Sverige under pandemin. Volym 1 Smittspridning och smittskydd Volym 2
Sjukvard och folkhalsa. [89]
Fran delar till helhet. En reform för
samordnade, behovsanpassade och
personcentrerade insatser till personer
med samsjuklighet. [93]
En möjlighet till smaskalig gardsförsaljning av alkoholdrycker. [95]
Utbildningsdepartementet

Skolbibliotek för bildning och utbildning.
[3]
Battre möjligheter för elever att na
kunskapskraven - aktivt stöd- och
elevhalsoarbete samt starkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsattning. [11]
Kampen om tiden
- mer tid till larande. [30]
Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat kallmaterial. [32]
En tioarig grundskola. Införandet
av en ny arskurs 1 i grundskolan,
grundsarskolan, specialskolan och
sameskolan. [33]
Starkt fokus pa framtidens forskningsinfrastruktur. [65]
Laromedelsutredningen
- böckernas betydelse och elevernas
tillgang till kunskap. [70]

Högskoleprovets organisation
och styrning. [72]
Belastningsregisterkontroll
och avskiljande av studenter. [83]
En ny rymdlag. [91]

