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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker
(SOU 2014:58)
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet finner att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till oförändrade
administrativa kostnader för berörda företag. Förslaget tillstyrks.
2. Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ i
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i förslaget

Uppdraget var att utreda vilka typer av åtgärder vid e-handel och hemleverans som är tillåtna respektive
otillåtna idag samt vilka åtgärder som, givet den svenska alkoholpolitiken och de förpliktelser som följer av
EU-rätten, bör vara tillåtna respektive otillåtna. Det föreslås ändringar i alkohollagen (2010:1622). Syftet
med ändringarna är att förtydliga undantaget för privatinförsel av alkohol. Undantaget i lagen innebär att
”en enskild person som fyllt 20 år som förvärvat spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker
utanför Sverige, själv eller genom säljarens försorg, får föra in dessa från ett land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet genom transport som anordnats av en av säljaren oberoende yrkesmässig
eller privat transportör, allt under förutsättning att dryckerna är avsedda för den enskildes eller dennes
familjs personliga bruk”. Ändringen innebär att ingen annan förmedling än själva transporttjänsten är
tillåten.
År 2008 blev det tillåtet för privatpersoner att föra in alkoholdrycker till Sverige genom yrkesmässig
befordran eller genom annan oberoende mellanhand. Syftet, som det beskrivs i betänkandet, var att
möjliggöra införsel genom transport av en av säljaren oberoende mellanhand. Syftet var därmed inte att
öppna upp för förmedlingstjänster, vilket visat sig bli utfallet. De förmedlingstjänster som uppkommit sedan
ändringen 2008 torde, enligt betänkandet, inte vara förenligt med Sveriges alkoholpolitik och i synnerhet
inte med detaljshandelsmonopolet. Därför föreslås ett förtydligande i alkohollagen.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader

Regelrådet finner att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till oförändrade administrativa
kostnader för berörda företag. Förslaget tillstyrks.

Konsekvensutredningen

Förslaget innehåller bakgrund och syfte med förslaget, liksom en beskrivning av de alternativa lösningar
som övervägts. Förslagets förhållande till EU-rätten redovisas mycket grundligt.
Konsekvensutredningen innehåller en kortare beskrivning av de företag som kommer att påverkas av
förslaget. En föreslagen ändring syftar till att förmedlingsverksamheten inte ska anses vara tillåten och
konsekvensen blir således att de företag som nu är verksamma måste avsluta sin verksamhet.
Verksamheterna beskrivs i konsekvensutredningen som relativt nya, de har utvecklats sedan 2008, varför
det anges vara svårt att känna till hur många företag som är verksamma och hur marknaden ser ut. I
betänkandet hänvisas till en rapport som Handelns Utredningsinstitut (HUI) genomfört, enligt vilken det
finns 97 företag registrerade hos Skatteverket som bedriver e-handel med alkoholdrycker i Sverige.
Ytterligare uppgifter har hämtats från den rapporten för att tydliggöra hur många företag som kan tänkas
bedriva sådan typ av verksamhet. Vidare anges att ett av de tio största e-handelsföretagen har sitt säte i
Sverige, övriga finns bl a i Frankrike och Tyskland. Även transportföretag berörs av förslaget men enligt
utredningen är de ökade kostnaderna för dessa företag marginell. Regelrådet kan för sin del ifrågasätta
den uppgiften.
Sammantaget finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 8 oktober 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell ordförande, Lennart Palm, Claes Norberg och Sten Nyberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Beatrice Tander Gellerbrant.

Karin Lindell
Ordförande

Beatrice Tander Gellerbrant
Föredragande
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