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HÖGANÄS KOMMUNS REMISSVAR ÖVER BETÄNKANDET SOU 2021:95 EN 
MÖJLIGHET TILL SMÅSKALIG GÅRDSFÖRSÄLJNING AV ALKOHOLDRYCKER 
(S2022/00562) 
 
SAMMANFATTNING 
 
Höganäs kommun ställer sig positiv till utredningens förslag att möjliggöra småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Vi ställer oss bakom den alternativa modellen för 
gårdsförsäljning som utredningen identifierar. Huvuddelen av råvarorna som ger 
alkoholdrycken dess karaktär ska således produceras på den egna gården. Vi anser att 
gårdens storlek inte ska vara en begränsning av hur mycket vin som får produceras och att 
gårdsförsäljning kan kombineras med bibehållet detaljhandelsmonopol. 
 
BAKGRUND 
 
I Höganäs kommun finns idag fyra vingårdar där vin odlas yrkesmässigt. Vingårdarna är 
viktiga för kommunens besöksnäring ur många olika perspektiv. Höganäs kommun har 
sedan 2012 vid ett antal tillfällen ansökt om att låta de vingårdar som finns i kommunen få 
prova gårdsförsäljning av egenproducerat vin. I och med regeringens nu utreder frågan om 
gårdsförsäljning är vår förhoppning att detta upplägg kan bifallas.  
 
Frågan om gårdsförsäljning av egenproducerat vin är viktig och principiell. Besöksnäringen 
har en belagd utvecklingspotential och att Sverige nu har klimatiska förutsättningar för att 
kunna producera kvalitetsviner ger både inhemska och utländska besökare nya anledningar 
att turista här. Kopplingen med mat, och särskilt då lokalt odlad och producerad mat, är 
stark. Direkt försäljning av produkter (till exempel ägg, grönsaker, kryddor och lamm) från 
den egna gården är både av ekonomisk betydelse för odlare och producenter och en 
upplevelse för kunden. Precis som detta är en möjlighet för andra odlare, anser Höganäs 
kommun att det ska vara en självklarhet också för vinodlare att få sälja sina egenproducerade 
varor på gården. 
 
Mot bakgrund av ovanstående ställer sig Höganäs kommun positiv till utredningens förslag 
att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Vi ställer oss bakom den 
alternativa modellen för gårdsförsäljning som utredningen identifierar. Huvuddelen av 
råvarorna som ger alkoholdrycken dess karaktär ska således produceras på den egna gården. 
Vi anser att gårdens storlek inte ska vara en begränsning av hur mycket vin som får 
produceras. Vidare anser vi att gårdsförsäljning kan kombineras med bibehållet 
detaljhandelsmonopol.  
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