
 
 

Kommittédirektiv 

Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och 
alkoholservering på särskilda boenden 

Dir. 
2010:21 

 
 
 
Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2010 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska  
− ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkohol-

drycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten 
liksom detaljhandelsmonopolet och utan att det leder till 
negativa konsekvenser för folkhälsan  

− utreda frågan om möjligheten att tillåta servering av 
alkoholdrycker på särskilda boenden. 

Utredaren ska utarbeta de fullständiga författningsförslag 
som behövs för att genomföra de förslag som lämnas. 
Om det under utredningen skulle visa sig att det inte är möjligt 
att tillåta gårdsförsäljning med hänsyn till de angivna förutsätt-
ningarna ska utredaren informera Regeringskansliet (Social-
departementet). 

Uppdraget ska, i den del som rör gårdsförsäljning, redovisas 
senast den 1 oktober 2010. I övrigt ska uppdraget redovisas 
senast den 1 februari 2011. 

Bakgrund 

Den svenska alkoholpolitiken 

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan 
genom att minska alkoholens medicinska och sociala skade-
verkningar. Målet ska nås genom insatser som motverkar skad-
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ligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkohol-
konsumtion. Ett av de främsta och mest grundläggande politiska 
instrumenten för att nå detta mål är en restriktiv lagstiftning på 
alkoholområdet. Med en väl fungerande lagstiftning har sam-
hället möjlighet att kontrollera hanteringen av alkohol i sam-
hället och särskilt begränsa tillgängligheten till alkohol i vissa 
miljöer och sammanhang. Det är särskilt angeläget att regel-
verket ger barn och unga det skydd de behöver. Alkoholskatten 
och detaljhandelsmonopolet är de enskilt viktigaste verktygen 
för att nå det alkoholpolitiska målet.  

Gårdsförsäljning av alkoholdrycker 

Intresset för småskalig produktion av alkoholdrycker har ökat i 
Sverige på senare år. Bland annat beror detta på att vi har fått ett 
för ändamålet mer gynnsamt odlingsklimat, att  vinstockar som 
klarar våra nordliga breddgrader tagits fram samt att kunskapen 
om produktion av alkoholdrycker har ökat. Även intresset för 
att få sälja de egenproducerade dryckerna på gårdarna, s.k. 
gårdsförsäljning, har ökat. Att möjliggöra gårdsförsäljning av 
alkoholdrycker ligger i linje med regeringens övergripande mål 
att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och växande 
företag. Denna utveckling av småföretagandet, huvudsakligen 
på landsbygden, skulle kunna bidra till utvecklingen av lands-
bygdens ekonomi. Med fortsatt ökade krav på marknadsanpass-
ning och sannolikt lägre stöd till jordbruket behöver dessutom 
särskilt mindre jordbruksföretag, som av olika begränsande skäl 
inte kan storleksrationalisera sin verksamhet, fler ben att stå på 
för att fortsatt kunna producera, hålla landskapet öppet och be-
vara och kanske även öka antalet arbetstillfällen på lands-
bygden. Gårdsförsäljning skulle också kunna ha gynnande 
effekter för andra branscher, t.ex. för turismen för vilken upp-
levelsen av mat och dryck spelar en viktig roll. 

I Sverige får detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl 
bedrivas endast av det statligt ägda detaljhandelsbolaget. 
Detaljhandelsmonopolet är en av hörnstenarna i den svenska 
alkoholpolitiken och har sanktionerats genom EG-domstolens 
dom i det s.k. Franzénmålet (C-189/95). Detaljhandel med 
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egenproducerade alkoholdrycker direkt till konsumenter, s.k. 
gårdsförsäljning, skulle sålunda komma att utgöra ett undantag 
från den grundläggande regeln i alkohollagen om att detalj-
handel med spritdrycker, vin och starköl endast får bedrivas 
inom ramen för detaljhandelsmonopolet.  

Frågan om gårdsförsäljning behandlades i Alkohollags-
utredningens betänkande En ny alkohollag (SOU 2009:22). I 
utredarens uppdrag (dir. 2007:127) låg bl.a. att utreda konsek-
venserna av en lagändring, som skulle innebära att tillverkare av 
spritdrycker, vin och starköl tilläts att på den egna gården sälja 
egenproducerade drycker till konsumenter. Om inga negativa 
konsekvenser vad gäller restriktiv alkoholpolitik bedömdes 
föreligga och det bedömdes vara förenligt med EG-rätten skulle 
utredaren föreslå förslag till reglering. Utredningens bedömning 
var att gårdsförsäljning inte är förenligt med detaljhandels-
monopolet och därför inte bör tillåtas. Alkohollagsutredningen 
lämnade, mot bakgrund av sin analys, inget förslag till reglering 
av tillåten gårdsförsäljning. Flera remissinstanser har dock 
ifrågasatt utredningens EU-rättsliga analys. 

I Finland, det enda EU-land som i likhet med Sverige har ett 
detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker, är gårdsförsäljning 
av frukt- och bärviner med en alkoholhalt av högst 13 volym-
procent samt kvass (en produkt som närmast är att likna vid 
mjöd) tillåten sedan 1995. Vilka produkter som är tillåtna att 
sälja definieras närmare i ett beslut av Social- och hälsovårds-
ministeriet. Gårdsförsäljningen av frukt- och bärviner utgjorde 
2008 cirka 0,15 procent av den totala försäljningen (inkl. detalj-
handel och utskänkning) av alkoholdrycker i kategorin vin, 
vindrycker och motsvarande i Finland. Gårdsvinernas andel av 
monopolets försäljning är under en promille.1 

Reglerna för den finländska gårdsförsäljningen har granskats 
av Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för jordbruk 
och landsbygdsutveckling) som, bland annat på grund av den 
marginella omfattningen och den betydelse som gårdsförsälj-
ningen har för landsbygdsutvecklingen i Finland, valt att inte 

 
1 Enligt Sveriges riksdags utredningstjänst, PM om gårdsförsäljning 
av alkohol 2009-09-23 
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inleda något formellt överträdelseförfarande. Det innebär dock 
inte nödvändigtvis att kommissionen har gjort en EU-rättslig 
prövning av den finländska gårdsförsäljningen. Det är endast 
EU-domstolen som kan avgöra hur systemet stämmer överens 
med EU-rätten. 

Mot bakgrund av allt detta och med hänsyn till den betydelse 
gårdsförsäljning skulle kunna ha såväl för landsbygdsutveckling 
som för turism anser regeringen att frågan bör analyseras ytter-
ligare. Även de folkhälsopolitiska aspekterna av tillåten gårds-
försäljning av olika typer av alkoholdrycker, liksom kvantiteter, 
bör analyseras ytterligare. 

En grundläggande förutsättning är att ett föreslaget regelverk 
som möjliggör gårdsförsäljning av egenproducerade alkohol-
drycker inte står i strid med EU-rätten och därmed inte heller 
kan leda till ett ifrågasättande av detaljhandelsmonopolet.  

Alkoholservering på särskilda boenden  

I Alkohollagsutredningens uppdrag låg bland annat att särskilt 
utreda och analysera behovet av förändringar i alkohollagen i 
fråga om tillstånd till servering av spritdrycker, vin och starköl. 
Frågan om möjligheten att tillåta sådan servering på särskilda 
boenden, utifrån de krav på t.ex. kök och matutbud, som i alko-
hollagsstiftningen ställs för serveringstillstånd, har dock inte 
särskilt uppmärksammats av utredningen. Regeringen anser att 
det finns skäl att särskilt utreda förutsättningarna för att tillåta 
sådan servering. 

Regeringen har i propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen 
(prop. 2009/2010:116) presenterat en nationell värdegrund för 
äldreomsorgen. I värdegrunden ligger bland annat att äldre-
omsorgen behöver respektera och stödja den enskildes själv-
bestämmande och autonoma livsföring. T.ex. ska den äldre 
kvinnan eller mannen kunna påverka när måltider ska intas och 
vilken mat man önskar äta. En utgångspunkt för utredarens 
analys ska vara att individens självbestämmande ska 
respekteras.  
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Uppdraget 

Gårdsförsäljning av alkoholdrycker 

Den särskilda utredaren ska ta fram ett förslag till hur gårdsför-
säljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt 
med EU-rätten liksom detaljhandelsmonopolet och utan att det 
leder till negativa konsekvenser för folkhälsan. 

Utredaren ska utarbeta de fullständiga författningsförslag 
som behövs för att genomföra förslag som lämnas. 

Utredaren ska då även föreslå regler för hur tillsynen ska 
organiseras och se över behovet av uppföljning. 

I utredningsarbetet ska utredaren analysera bestämmelserna 
om och erfarenheterna från gårdsförsäljning i Finland samt 
vilka likheter och skillnader som föreligger jämfört med 
svenska förhållanden. I detta ingår att ta del av för- och nack-
delar för landsbygdens utveckling, sysselsättning och turism till 
följd av möjligheten till gårdsförsäljning i Finland. 

Om det under utredningen skulle visa sig att det inte är möj-
ligt att tillåta gårdsförsäljning med hänsyn till de angivna förut-
sättningarna ska utredaren informera Regeringskansliet (Social-
departementet) och skriftligen ange skälen. 

Alkoholservering på  särskilda boenden  

Utredaren ska utreda frågan om möjligheten att tillåta alkohol-
servering på särskilda boenden. I uppdraget ingår att analysera 
och belysa de problemställningar som finns i denna fråga. Om 
utredaren bedömer att det finns ett behov av särskild reglering 
ska fullständiga författningsförslag lämnas.  

Övrigt 

Utredaren ska bedöma de alkoholpolitiska konsekvenserna av 
förslagen. 

Utredaren ska vidare bedöma de ekonomiska konsekven-
serna av förslagen för näringslivet och det allmänna. Förslagens 
kostnadseffekter främst för små företag och betydelsen för en 
levande landsbygd ska beskrivas. Utredaren ska särskilt beakta 
de administrativa konsekvenserna för näringslivet och utforma 
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förslagen så att företagens administrativa kostnader hålls så låga 
som möjligt. Utredaren ska vid behov samråda med Tillväxt-
verket. Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar 
för det allmänna, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansie-
ras. 

Utredaren ska i lämplig utsträckning samråda med berörda 
myndigheter, organisationer och med Europeiska kommis-
sionen. 

Utredaren ska samråda med Näringslivets regelnämnd 
(NNR) om redovisningen av förslagens konsekvenser för små 
företag. 

Utredaren ska bedöma om förslagen kommer att leda till 
någon miljöpåverkan och i så fall beskriva denna samt om möj-
ligt skatta dess storlek. 

Utredaren ska i övrigt redovisa förslagets konsekvenser i 
enlighet med vad som följer av 14, 15 och 15 a §§ kommitté-
förordningen (1998:1474).  
 

(Socialdepartementet) 


