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Socialdepartementet 

En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker 
(SOU 2021:95) 

Kammarrätten vill utifrån de aspekter som domstolen har att beakta lämna följande 
synpunkter på förslagen i betänkandet. 

Utformningen av kravet på hantverksmässighet 

För att ges tillstånd till gårdsförsäljning föreslås bl.a. ett krav på hantverksmässighet i 
tillverkningen. I förslaget till lagtext uttrycks kravet på så sätt att den karaktärsgivande 
delen av tillverkningen som inte utgör blandning, spädning, filtrering eller liknande 
behandling av enklare art ska ske på tillverkningsstället (5 a kap. 1 § andra stycket 2). Det 
kan enligt kammarrättens mening ifrågasättas om den föreslagna författningstexten 
verkligen kan anses ge uttryck för ett krav på hantverksmässighet i mera allmän mening. 
Kammarrätten anser också att författningsförslaget har fått en svårtillgänglig utformning. 
I den fortsatta beredningen bör övervägas om förslaget kan göras mer lättförståeligt. 

Konsekvensanalys (avsnitt 12.2.4) 

Utredningen har gjort bedömningen att antalet mål till följd av gårdsförsäljning bör kunna 
hanteras inom ram för domstolarna (s. 203). Förslagen innebär dock att flera nya 
bestämmelser införs i alkohollagen (2010:1622) och i alkoholförordningen (2010:1636). 
Bara detta kommer att leda till en ökad måltillströmning. Utredningens egen slutsats efter 
en genomgång av EU-rätten är också att det finns en viss rättslig osäkerhet beträffande 
möjligheterna till gårdsförsäljning. Den nya regleringen kan enligt kammarrättens mening 
medföra svårbedömda frågor som tidigare inte har aktualiserats och som överlämnas till 
rättstillämpningen att besvara. Kammarrätten instämmer därför inte i uppfattningen att 
den ökade arbetsbördan ryms inom ramen för befintlig verksamhet och utgår från att 
domstolarna kommer att tillföras ytterligare resurser. 
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