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Yttrande över betänkandet En möjlighet till 
småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 
2021:95) 
(S2002/00562) 
 

Svea hovrätt, som har granskat betänkandet utifrån de intressen som 
domstolen främst har att bevaka, lämnar följande synpunkter. 
 

Förenligheten med EU-rätten 

Hovrätten noterar att det finns ett utförligt resonemang i betänkandet om 
den föreslagna lagstiftningens förenlighet med EU-rätten. 

Om lagstiftningen ändras i enlighet med förslaget kan frågan om dess 
förenlighet med EU-rätten bli föremål för domstolsprövning. Hovrätten 
avstår därför från att i remissvaret närmare uttala sig i denna fråga.  
 

Utformningen av straffbestämmelsen 

Enligt de förslag som lämnas i betänkandet ska de allmänna bestämmelserna 
i alkohollagen (2010:1622) om bl.a. straffansvar bli tillämpliga på 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Vidare föreslås att riksdagen ska 
bemyndiga regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 
meddela föreskrifter dels om hur de studiebesök och föreläsningar som avses 
i 1 kap. 13 § ska utföras och vad de ska innehålla, dels om de 
tillverkningskrav som avses i 1 § andra stycket 2 (hantverksmässighet).  
 
Med beaktande av den nuvarande lydelsen av straffbestämmelsen i 11 kap. 3 
§ 1 alkohollagen konstateras att straffbestämmelsen i förhållande till gårds-
försäljning av alkoholdrycker skulle få sitt innehåll dels genom förarbetena 
(se betänkandet s. 128, 129, 133, 134, 221, 222 och 223), dels genom 
hänvisning till regler i förordning eller föreskrifter som regeringen eller 
myndigheter meddelar. För att säkerställa att bestämmelserna är begripliga 
och i tillräcklig grad tydliga bör definitioner av studiebesök, föreläsningar 
och hantverksmässighet i stället införas i lagtexten. Det medför att den 
föreslagna lagtexten om delegation av normgivningsmakten i 5 a kap. 12 § 
ska utgå. 
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I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättslagmannen Christine 
Lager, hovrättsrådet Ingeborg Simonsson och tf. hovrättsassessorn Christian 
Kourieh, föredragande.  

 

 

 

 

Christine Lager 

 

     

    Christian Kourieh  
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