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Yttrande gällande betänkandet SOU 2014:58, Privat införsel 
av alkoholdrycker – Tydligare regler i konsekvens med svensk 
alkoholpolitik  

 
 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge följande yttrande för Uppsala 
kommun gällande rubricerat betänkande. 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
Urban Wästljung Anna Axelsson 
ordförande  chef för miljökontoret 

 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är bra att bestämmelserna om privat 
införsel av alkoholdrycker förtydligas, att kommersiellt främjande förbjuds och att 
leverans endast får ske till den enskildes privata adress. Däremot ser inte nämnden 
något skäl till att begränsa tiderna för när leverans får ske.  
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Bakgrund 

År 2008 blev det tillåtet för privatpersoner att föra in alkoholdrycker till Sverige 
genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand. Sedan dess har 
det tillkommit företag i Sverige som förmedlar försäljning från utlandet och företag 
har även inlett olika samarbeten med förmedlare av alkoholdrycker. Utredningens 
uppdrag har varit att bedöma vilka typer av åtgärder vid e-handel och hemleverans 
av alkoholdrycker som är tillåtna idag och vilka typer som bör vara tillåtna. 
 
Utredningen föreslår ett förtydligat undantag för privatinförsel som innebär att en 
enskild person, själv eller genom säljarens försorg, får föra in alkoholdrycker i 
Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom 
transport som anordnats av en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat 
transportör. Utredningen föreslår även ett förbud mot kommersiellt främjande av 
införsel av alkoholdrycker. Den som bryter mot detta förbud kan dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader. 
 
För att förhindra leveransmetoder som hotar detaljhandelsmonopolets ställning, 
såsom utlämning via paketombud, butikslokaler eller parkeringsplatser, föreslår 
utredningen att alkoholdrycker endast får levereras direkt till den enskildes privata 
adress samt att leverans endast får ske under Systembolagets öppettider. 

Nämndens synpunkter 

8.3 Ett förtydligat undantag för privatinförsel 
Förslaget tillstyrks. Det föreslagna förtydligandet tillsammans med det föreslagna 
främjandeförbudet klargör vad som är tillåtet respektive otillåtet vid införsel och 
torde samtidigt kunna förhindra otillåtna åtgärder. 
 
8.4. Särskilda villkor vid hemleverans av alkoholdrycker 
Nämnden tillstyrker förslaget om att alkoholdrycker endast får levereras till den 
enskildes privata adress men avstyrker förslaget om att begränsa tiderna för 
hemleveranser. 
 
Nämnden ser positivt på förslaget om att leveranser endast får ske till den enskildes 
privata adress då det minskar risken för dold detaljhandelsförsäljning vid 
utlämningsställen. Nämnden vill dock poängtera att förslaget i princip omöjliggör 
kontrollköp som tillsynsmetod vid hemleverans av alkoholdrycker vilket ytterligare 
stärker nämndens uppfattning om att ansvaret för tillsyn och hantering av 
anmälningar ska ligga på en central myndighet, vilket har framförts i tidigare 
remissvar till betänkandet SOU 2013:50 En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av 
och e-handel med alkohol och tobak. 
 
Nämnden ifrågasätter, precis som Utredningen om tillsyn av marknadsföring och  
e-handel med alkoholdrycker m.m. (SOU 2013:50), om det är motiverat att 
begränsa hemleveranser till att endast kunna ske under Systembolagets öppettider. 
Beställning av alkoholdrycker för hemleverans sker flera dagar innan leveransen 
och spontanköp av den typ som begränsade tider vill förhindra torde därför inte 
kunna förekomma. En begränsning ses därför enbart som onödigt betungande för 
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den som har svårigheter att befinna sig på hemadressen under aktuella tider och för 
de fraktbolag som kan erbjuda leverans under andra tider än de aktuella. 
 
8.5. Straffsanktioner 
Förslaget tillstyrks.  
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