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§ 119 Dnr 2022/116 141 KS 
 
Remiss betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av al-
koholdrycker (SOU 2021:95) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  anta redovist förslag till yttrande som svar på gårdsförsäljningsutredningens 

betänkande SOU 2021:95 

Ärendebeskrivning 
Utredningens övergripande uppdrag har varit att utreda om och i så fall hur gårds-
försäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige, under förutsättning att System-
bolagets monopol säkras. Utredningen föreslår att gårdsförsäljning ska få bedrivas 
av den som tillverkar alkoholdrycker småskaligt, oberoende och hantverksmässigt, 
samt av den som odlar druvor som används för vintillverkning. Bedömningen i ut-
redningen är att en restriktiv form av gårdsförsäljning är förenlig med EU:s regler 
om fri varurörlighet och inte heller försvagar detaljhandelsmonopolets ställning. En 
förutsättning är dock att begränsningar införs i syfte att säkerställa att försäljningen 
sker i begränsad omfattning, i samband med studiebesök eller föreläsning, och att 
det är besöket snarare än försäljningen som står i centrum. Regleringen ska, enligt 
förslaget, i ett första steg gälla i sex år och utvärderas i god tid innan upphävandet. 
Utvärderingen ska sedan ligga till grund för beslut om regleringen ska förlängas, 
göras permanent, ändras eller slopas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-27. 

En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker, SOU 2021:95. 

Bedömning 
Borgholms kommun är positiv till utredningens huvudförslag. 

Förslaget bidrar och möjliggör en utveckling av besöksnäringen och gynnar där-
med näringsliv på landsbygden. 

Gårdsförsäljning av alkoholdryck är ingen volymaffär och kommunens bedömning 
är att den inte har någon betydande negativ påverkan på folkhälsan.  

Utredningens förslag är att vid gårdsförsäljning ska försäljningen till varje enskild 
person vid samma besökstillfälle inte få överstiga 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 li-
ter andra jästa drycker, och 3 liter starköl. 

Synpunkt: Många av de småskaliga tillverkarna använder sig av flaskor med en 
storlek på 0,5 liter för destillerad dryck och då utgör den föreslagna gränsen på 0,7 
liter ett hinder för att besökare exempelvis ska kunna köpa två produkter, eller nå 
hela den volym som föreslås vara tillåten. En maximal volym om en liter spritdryck 
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per försäljningstillfälle och individ är därför bättre och att föredra. Dessutom ges 
möjlighet att köpa fyra liter vin och sex liter öl eller andra jästa drycker. 

Utredningens bedömning: Det bör inte vara ett krav att råvaran odlas på den egna 
gården eller att verksamheten är lokaliserad på landsbygden för att få bedriva 
gårdsförsäljning. 

Synpunkt: I utredningen nämns alternativ som att de råvaror, i olika omfattning, 
som används i produktionen skulle kunna behöva vara av egen produktion för att 
gårdsförsäljning ska tillåtas. 

Det är inte rimligt att kräva att råvaran odlas på den egna gården för att gårdsför-
säljning ska kunna tillåtas.  

Förslagen innebär att kommunerna får utökade uppgifter i fråga om tillståndshante-
ring och tillsyn. Dessa uppgifter ska dock fullt ut finansieras genom avgifter som 
betalas av den som avser att bedriva gårdsförsäljning. 

Synpunkt: Förtydliganden bör göras kring kommunens ansvar att utföra tillsyn. 
Särskilda svårigheter ser kommunen med kontroll av försäljningsmängd per för-
säljningstillfälle och individ.  

Konsekvensanalys 
Förslaget har utformats på ett sätt som motverkar någon större hälsopåverkan på 
befolkningen och att tillgängligheten samt beräknad försäljningsvolym endast ökar 
marginellt vilket gör att risken vid tillåten gårdsförsäljning skulle påverkar folkhälsan 
negativt är minimal. 

Beslut skickas till 
Socialdepartementet 
______________
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