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Remissyttrande - En möjlighet till småskalig
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)
Region Halland har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet En möjlighet till
småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95). Betänkandet har remitterats
av Socialdepartementet, Regeringskansliet.
Utredningens övergripande uppdrag har varit att utreda om och i så fall hur
gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige, under förutsättning att
Systembolagets monopol säkras.
Utredningens avgörande frågor:
- Vilket utrymme som EU-rätten medger för att tillåta gårdsförsäljning med ett i
övrigt bevarat detaljhandelsmonopol?
- Vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som införande av gårdsförsäljning skulle
innebära?
Bedömningen som görs i utredningen är att en restriktiv form av gårdsförsäljning är
förenlig med EU:s regler om fri varurörlighet och att det inte försvagar
detaljhandelsmonopolets ställning. Eventuella folkhälsokonsekvenser av föreslagen modell
bedöms som relativt små och förväntas leda till en förhållandevis liten ökning av
totalkonsumtionen av alkohol.
Synpunkter
Region Halland anser att utredningens bedömningar i huvudsak är väl motiverade och
avvägda och ställer sig positiva till huvudförslaget i utredningen. Av särskild vikt för Region
Halland är att fokus för en reglering ska bygga på en utgångspunkt att stärka
besöksnäringen och utgå från besöket på tillverkningsstället, snarare än själva försäljningen.

I kommittédirektivet finns två utgångspunkter, bevarandet av detaljhandelsmonopolet för
alkoholhaltiga drycker och att befolkningens hälsa inte ska påverkas negativt.
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Region Halland ser inte att småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker, som utgår ifrån
besöket på tillverkningsstället, påverkar Systembolagets detaljhandelsmonopol utan är ett
mindre komplement av annan karaktär. Region Halland ser inte heller att befolkningens
hälsa bör påverkas negativt vid ett införande av huvudförslaget men vill trycka på vikten av
uppföljning och utvärdering under regleringens tidsbegränsade period för att säkra att
folkhälsan inte försämras.
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