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

Sammanfattning  
• Valfrihetens Vänner tillstyrker utredningens förslag, men anser att de föreslagna 

gränserna för maximal årlig produktionsvolym bör slopas, så att i stället alla 

producenter, oavsett storlek, omfattas av utredningens förslag.   

Om Valfrihetens Vänner  

Valfrihetens Vänner är ett nätverk av entreprenörer och företagsledare som har ett 

engagemang för valfrihet och fri företagsamhet.  

Valfrihetens Vänners synpunkter  

Av EU:s 27 medlemsstater är det två som har detaljhandelsmonopol – Sverige och 

Finland. Befolkningen i våra två länder utgör knappt fyra procent av unionens 

befolkning. Resterande 96 procent av européerna lever med andra ord i länder där det 

inte finns detaljhandelsmonopol.  

I rubricerade utredning föreslås att det ska införas en möjlighet för svenska småskaliga 

alkoholproducenter att sälja sina produkter i anslutning till det egna tillverkningsstället, 

så kallad gårdsförsäljning.  

För Valfrihetens Vänner är valfriheten för myndiga medborgare en central 

utgångspunkt. Varor och tjänster som enligt gällande lagstiftning är tillåtna att 

producera och konsumera, bör också vara möjliga att handla med på de platser där 

producenterna vill sälja och där de myndiga konsumenterna vill köpa.  

För 96 procent av européerna är det alltså redan i dag möjligt att köpa alkoholhaltiga 

produkter där de saluförs, oavsett om det är i en butik eller på en gård. Det finns inga 

skäl att förvägra svenskarna samma möjlighet.  

Valfrihetens Vänner tillstyrker därför utredningens förslag.  

Med det sagt anser vi dock att utredaren i onödan kringskär sitt eget förslag genom att 

föreslå opåkallade restriktioner och avgränsningar. Vi anser därför att dessa bör slopas 

i en framtida proposition till riksdagen.  

Exempelvis föreslås att bara producenter med en årlig produktionsvolym understigande 

ett visst antal liter ska omfattas av gårdsförsäljningen. Dessa volymgränser är så lågt 

satta att några av Sveriges mest framstående producenter av bland annat öl och gin 

inte skulle träffas av förslaget.  
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Ett syfte med utredningsförslaget är att utveckla den svenska besöksnäringen, inte 

minst utanför storstäderna, men med de föreslagna volymgränserna skulle ett antal 

populära bryggerier och destillerier exkluderas. Därmed kan utredningens förslag 

delvis komma att motverka utredningens eget syfte.  

Enligt Valfrihetens Vänners uppfattning bör alla producenter omfattas av utredningens 

förslag, oavsett produktionsvolym. På så sätt elimineras onödig byråkrati, och 

incitamenten för exempelvis olika suboptimerande åtgärder för att kringgå 

produktionsvolymsbegränsningarna försvinner.  
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