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Summary 

Possible Swedish legislation that allow local farms to sell their self-produced 

alcoholic beverages has to comply with the European Union (EU) law of the area. 

The area is embraced by the EU law concerning the internal market and the free 

movement of goods. State monopolies is regulated in article 37 within the Treaty 

on the Functioning of the European Union (TFEU). Article 37 TFEU is only 

applicable to provisions concerning the exercise of the exclusive rights by a 

domestic commercial monopoly. All other provisions are applicable by article 34 

TFEU. By article 34 TFEU all measures having the equivalent effect as quantitative 

restrictions are forbidden. Measures having the equivalent effect as quantitative 

restrictions refers to every national provision which, directly or indirectly, actually 

or potentially, are capable of hindering the trade within the EU. According to article 

36 TFEU such measures could be approvable if they can be justified on the basis of 

certain public interests or other mandatory requirements. There is also a possibility 

for measures which are forbidden by article 34 to constitute a certain selling 

arrangement. If such a measure constitutes a certain selling arrangement article 34 

is not applicable. The selling of self-produced alcoholic beverages by local farms 

could be allowed in Sweden. To coexists with the Swedish retail alcohol monopoly 

provisions thereof has to be adjusted. Such provisions should be able to be justified 

on the basis of article 36 or other mandatory requirements. Otherwise the provisions 

should be adjusted to constitute a selling arrangement and fall completely outside 

the scope of article 34. 
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Sammanfattning 

För att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska kunna existera sida vid sida med det 

svenska detaljhandelsmonopolet måste denna försäljningsform vara förenlig med 

EU-rätten på området. Området omfamnas av den EU-rättsliga regleringen för den 

inre marknaden där den fria rörligheten för varor är central. Statliga 

handelsmonopol regleras genom artikel 37 i Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). Endast bestämmelser som reglerar ett monopols utformning 

eller funktionssätt berörs av artikeln. I princip alla andra bestämmelser faller inom 

tillämpningsområdet för artikel 34 FEUF. Genom artikeln är åtgärder med 

motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner förbjudna. Med åtgärder 

med motsvarande verkan menas alla åtgärder som vidtas som direkt eller indirekt, 

faktiskt eller potentiellt kan utgöra ett hinder i handeln mellan medlemsstaterna. 

Enligt artikel 36 FEUF kan sådana åtgärder dock kan vara godtagbara om de kan 

motiveras utifrån någon form av allmän hänsyn eller annan tvingande hänsyn. Det 

finns också en möjlighet för åtgärder som är förbjudna enligt artikel 34 att utgöra 

en särskild försäljningsform enligt EU-domstolens praxis och därmed faller helt 

utanför tillämpningsområdet. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle alltså 

kunna vara tillåtet. För att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska kunna 

samexistera med det svenska alkoholmonopolet måste sådana bestämmelser 

anpassas efter de EU-rättsliga reglerna. De bör kunna motiveras utifrån skäl av 

tvingande hänsyn eller falla helt utanför tillämpningsområdet för artikel 34 genom 

att utgöra en särskild försäljningsform. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige får endast Systembolaget AB (fortsättningsvis Systembolaget) bedriva 

detaljhandel med alkoholdrycker. Denna ensamrätt är en produkt av det svenska 

alkoholmonopolet som regleras i Alkohollagen (SFS 2010:1622) Det är således 

även förbjudet för tillverkare av alkoholdrycker att sälja den egna produktionen på 

tillverkningsstället. Däremot kan servering ske om tillverkaren innehar ett 

serveringstillstånd. Numera är det tillåtet för tillverkare av alkoholdrycker att 

erbjuda provsmakning av sin produktion på tillverkningsstället.1 

EU-domstolen prövade år 2015 det finländska detaljhandelsmonopolet som tillåter 

viss gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Därefter har frågan huruvida 

gårdsförsäljning i Sverige kan existera sida vid sida med det svenska 

detaljhandelsmonopolet blivit föremål för debatt. Sveriges Radio har genom en 

undersökning kommit fram till att det troligtvis finns en majoritet i riksdagen som 

är för att tillåta gårdsförsäljning av alkohol.2 Sedan Sverige tillträdde Europeiska 

unionen (fortsättningsvis EU) har utvecklingen präglats av den EU-rättsliga praxis 

som tillåter olika inskränkningar i den fria rörligheten. EU-domstolen har kommit 

att spela en allt större roll i rättsutvecklingen på den inre marknaden.  

Trots att EU:s fokus för den inre marknaden är att främja den ekonomiska 

integrationen och undanröja alla hinder i handeln mellan medlemsstaterna, är 

statliga handelsmonopol tillåtna på vissa villkor. Statliga handelsmonopol utgör i 

sig ett hinder i handeln mellan medlemsstaterna. Det svenska 

detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker finns till för att uppfylla målet med den 

restriktiva alkoholpolitik som förs. Dess syfte är att minska skadlig 

                                                
1 Statens Offentliga Utredningar 2010:98. Gårdsförsäljning. Utredning om vissa alkoholfrågor: delbetänkande, 
s 57. 
2 Liljeheden, Andreas. Majoritet positiva till gårdsförsäljning. Sveriges Radio, 14 augusti 2017. 
(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6754585) 
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alkoholkonsumtion genom att begränsa tillgängligheten. Sverige har i flera fall 

motiverat detaljhandelsmonopolet med sådana folkhälsoskäl.3 

Tidigare har det svenska detaljhandelsmonopolet även omfattat import och export 

av alkoholdrycker.  Den svenska ordningen har tidvis varit föremål för prövning. 

Exempelvis i målet Franzén, i vilket Harry Franzén sålde alkoholdrycker i sin ICA-

butik.4 Varor som han dels hade köpt i Danmark dels även på det svenska 

Systembolaget. Ytterligare prövning av monopolet gjordes i målet Rosengren.5 

Klas Rosengren som tillsammans med ett antal andra personer köpte vin via internet 

fick se detta beslagtaget i tullen vid den svenska gränsen varpå en rättsprocess 

följde. Dessa två mål vid EU-domstolen kommer vidare att behandlas senare i 

framställningen. 

De politiska partierna har sneglat på Finland som, likt Sverige, också har ett 

detaljhandelsmonopol avseende försäljning av alkoholdrycker. Till skillnad från 

Sverige, tillåter Finland gårdsförsäljning av frukt- och bärvin samt en i Finland 

populär dryck kallad kvass. Bestämmelserna kring gårdsförsäljningen i Finland har 

tidigare varit föremål för granskning av EU-kommissionen. Förenligheten med den 

fria rörligheten för varor ifrågasattes. Därefter försökte Finland anpassa sitt 

regelverk i enlighet med invändningarna, utan att lyckas till hundra procent.6 Lite 

närmre i tiden har finländarna försökt utvidga undantaget till sitt monopol utan 

framgång genom att föreslå försäljning av andra typer av alkoholdrycker på dessa 

gårdar. Kommissionen motsatte sig dock detta.7 Undantaget tycks således vara 

smalt. 

I september skrev Hanna Marie Björklund i en ledare för Lantbrukets Affärstidning, 

om hur eventuell gårdsförsäljning kan ses ur lantbruksnäringens perspektiv. Med 

en koppling till samhällets övriga trender, där svenska råvaror och närproducerad 

mat nischas för att konkurrera med de globala stora industriella aktörerna, kopplas 

                                                
3 Proposition 2009/10:125 – En ny alkohollag, s 56 f. 
4 EU-domstolen. Mål C-189/95 – Franzén. 
5 EU-domstolen. Mål C-170/04 – Rosengren m. fl. 
6 Hettne, Jörgen. Alkotaxi och alkoholpolitik – E-handel och gårdsförsäljning i Finland. Europarättslig 
Tidskrift. Häfte nr 3, 2016. 
7 Hettne, 2016, s 474. 



 15  

gårdsförsäljning av alkohol till denna trend inom lantbruksindustrin.8 Förslag som 

framförs rör exempelvis hur vinodlare skulle kunna vara ombud för Systembolaget. 

Därmed skulle man tänkas kunna komma runt alkoholmonopolet och på så vis 

skapa utrymme för ett undantag för gårdsförsäljning. Förslaget framförs av Lars 

Hjälmered, gruppledare för Moderaterna i näringsutskottet i riksdagen, i tidningen 

Land Lantbruk. Således är frågan högst aktuell i dagsläget. 

Ska gårdsförsäljning av alkoholdrycker etableras som en försäljningskanal jämte 

Systembolaget i Sverige måste den svenska regleringen således utformas på ett sätt 

så att förenligheten med EU-rätten på området består. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (fortsättningsvis 

FEUF) föreskriver att alla kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med 

motsvarande verkan är förbjudna. Vidare föreskriver artikel 36 FEUF 

(fortsättningsvis artikel 36) att vissa undantag till förbudet kan göras med hänsyn 

till olika allmänna samhällsintressen. Slutligen anger artikel 37 FEUF 

(fortsättningsvis artikel 37) att statliga handelsmonopol kan accepteras så länge 

anpassning sker så att ingen diskriminering sker avseende anskaffnings- och 

saluföringsvillkor mellan medlemsstaterna. 

Framställningens syfte är att utreda dels om gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan 

utgöra en sådan åtgärd som är förbjuden enligt artikel 34 dels hur sådana åtgärder 

kan tillåtes utifrån artikel 36 eller andra legitima samhällsintressen (andra tvingande 

hänsyn). Vidare är syftet även att undersöka huruvida gårdsförsäljning kan tillåtas 

genom att falla helt utanför tillämpningsområdet för artikel 34. Mot denna bakgrund 

ämnar följande frågeställningar besvara framställningens syfte. 

• Kan regler om gårdsförsäljning av alkoholdrycker utgöra en kvantitativ 

importrestriktion eller åtgärd med motsvarande verkan enligt artikel 34? 

• Under vilka förutsättningar kan sådana åtgärder som är förbjudna enligt 

artikel 34 motiveras med stöd av artikel 36 eller andra tvingande hänsyn? 

                                                
8 Björklund, Hanna Marie. Uppblåst om gårdsförsäljning. Lantbrukets affärstidning (ATL), 12 september 2017. 
(http://www.atl.nu/ledare/uppblast-om-gardsforsaljning/) 
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• Skulle gårdsförsäljning av alkoholdrycker kunna tillåtas genom att falla helt 

utanför tillämpningsområdet för artikel 34? 

1.3 Avgränsningar 
I framställningen har avgränsningar gjorts vad gäller den fria rörligheten. Endast fri 

rörlighet för varor berörs. Därför bortses ifrån fri rörlighet för kapital, personer samt 

tjänster för att begränsa framställningens omfattning. Vad gäller inskränkningar i 

den fria rörligheten för varor måste det skiljas mellan fiskala och icke-fiskala. 

Endast de icke-fiskala handelshinder, vilka omfattas av artikel 34, är de som berörs. 

Fiskala handelshinder bedöms däremot istället utifrån den EU-rättsliga konkurrens-

, skatte- eller tullagstiftningen som således ej vidare berörs i framställningen.9 

1.4 Metod och material 
För framställningen används dels den rättsdogmatiska metoden, dels den EU-

rättsliga metoden. Huvuddragen för hur författaren förhåller sig till samt arbetar 

utefter metoderna framkommer i detta kapitel. 

Den rättsdogmatiska metoden präglas av hur det faktiska utredningsarbetet utförs. 

Den innebär att författaren arbetar mer praktiskt.10 Arbetssättet handlar i stora drag 

om att svaret på frågan eller lösningen på problemet kan sökas i de olika 

rättskällorna på det aktuella området. De olika rättskällorna är hierarkiskt indelade. 

Därför är rättskälleläran central inom den rättsdogmatiska metoden. På detta sätt 

åskådliggörs skillnaden mot metoder inom andra vetenskapliga discipliner. 

Redovisningen och underbyggnaden av argument ges ofta större vikt än själva 

lösningen eller resultatet i sig.11  

Rättskällelärans beståndsdelar utgörs av lagar, rättspraxis, lagförarbeten, doktrin 

samt även sedvänja eller branschpraxis inom vissa områden. Kärnan utgörs av lag. 

Rättspraxis från de prejudicerande instanserna har formell auktoritet och är således 

bindande. Lagförarbeten och doktrin utgör däremot icke-bindande 

                                                
9 De Sadeleer, Nicolas. EU Environmental Law and the Internal Market. Oxford: Oxford University Press, 
2014, s 237. 
10 Korling, Fredric. Zamboni, Mauro. Juridisk Metodlära. Upplaga 1:5. Lund: Studentlitteratur AB, 2015, s 21. 
11 Ibid. 
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tolkningsunderlag till de förstnämnda källorna. Dessa kan dock ges relativt stor vikt 

beroende på rättsområde samt på vem eller vilka som är författare.12  

Doktrin är ett utmärkt verktyg som en strukturerad första anhalt för fördjupning vid 

lösning av juridiska problem. Framställningens författare har därför använt sig av 

doktrin vid arbetet med framställningen. Verktyget är sammantaget mer 

överblickbart än de rättskällor som är av formell karaktär. Formatet ger författaren 

möjlighet att utveckla en ändamålsriktad argumentation. Genom doktrinen kan 

argumentation presenteras i en helhet och sammanhang som denne önskar.13  

Det är inte resultatet av rättstillämpningen som huvudsakligen intresserar 

användaren av rättsdogmatisk metod. Det är själva rättssystemet i sig. Det 

normativa system som ligger till grund för samhällets tillämpning av gällande rätt.14 

Därför är metoden särskilt användbar för att klarlägga rättsläget beträffande en 

sådan samhällsstruktur som ett alkoholmonopol utgör. Då skapas en rättssäkerhet 

som är förutsebar, vilket är av fundamental betydelse i en rättsstat.15  

Själva utförandet av den rättsdogmatiska metoden består av tolkning av olika 

rättsregler som appliceras på ett visst sammanhang, den konkreta 

problemställningen. Egentligen kan det sägas innebära två delmoment. I första hand 

avgörs vilken rättsregeln som är tillämplig samt en förklaring av innebörden. Även 

dess relevans i sammanhanget bör beskrivas. I andra hand förklaras på vilket sätt 

den ska tillämpas på den konkreta problemställningen.16  

Eftersom framställningen har sin utgångspunkt i EU-rätten krävs det en tillämpning 

av rättsdogmatisk metod i kombination med en EU-rättslig metod.  Den EU-

rättsliga metoden är huvudsakligen en metod som beskriver hur medlemsstaternas 

egna nationella lagstiftningar förhåller sig till den gemensamma EU-rättsliga 

regleringen samt även hur de olika källorna inom EU-rätten hanteras. Särskilt då 

                                                
12 Korling & Zamboni, 2015, s 28. 
13 Korling & Zamboni, 2015, s 35. 
14 Ibid. 
15 Korling & Zamboni, 2015, s 27. 
16 Korling & Zamboni, 2015, s 29. 
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EU innebär en ny överstatlig bestämmande rättsordning för medlemsstaterna att 

förhålla sig till inom vissa rättsområden.17  

EU-rätten har varit en viktig del i utvecklingen av EU. Samarbetet har öppnat upp 

en fri inre marknad med ett behov av gemensamma regler. EU-domstolen inrättades 

genom fördragen som en domstolsorganisation med exklusiv kompetens att uttolka 

de bindande rättsakterna som är gällande för alla medlemsstater. EU-domstolen har 

därmed intagit en central och aktiv roll för att se till att EU:s inre marknad är väl 

fungerande samt att skyddet för de grundläggande rättigheterna åtföljs.18  

Till grund för EU-rätten har grundläggande principer utvecklats genom praxis. 

Principen om lojalt samarbete, den så kallade lojalitetsprincipen, är 

medlemsstaterna skyldiga att iaktta då det gemensamma intresset inom unionen är 

vad som upprätthåller de grundläggande principerna. Av principen följer att 

medlemsstaterna har en positiv förpliktelse som innebär att de måste vidta alla 

lämpliga åtgärder som är allmänna eller särskilda för att säkerställa att fördragens 

skyldigheter fullgörs. I motsats till den positiva förpliktelsen innebär principen även 

en negativ förpliktelse. Den negativa förpliktelsen innebär en skyldighet för 

medlemsstaterna att avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av de 

mål som är uppsatta inom ramen för EU.19 Lojalitetsprincipen samverkar med 

principen om tilldelade befogenheter. Principen om tilldelade befogenheter 

begränsar den förut nämnda princip såtillvida att varje befogenhet som inte har 

tilldelats EU genom fördragen tillhör fortsättningsvis medlemsstaterna.20 Således 

gäller dessa skyldigheter endast inom de område där medlemsstaterna genom 

fördragen har tilldelat EU exklusiv- eller delad kompetens.  

När EU vidtar en åtgärd ska dessa tolkas enligt doktrinen om effet utile. Innebörden 

av doktrinen om effet utile är att de rättsakter som är antagna inom EU samt de 

åtgärder som vidtas ska ges en tolkning och tillämpning så att deras ändamålsenliga 

verkan kan uppnås. Anledningen är att tolkningen såväl som tillämpningen ska vara 

effektiv samtidigt som det är ett sätt att säkerställa en uniform rättstillämpning inom 

unionen. I grunden utgör doktrinen om effet utile kärnan för medlemsstaternas 

                                                
17 Korling & Zamboni, 2015, s 109. 
18 Korling & Zamboni, 2015, s 111. 
19 Korling & Zamboni, 2015, s 112 f. 
20 Korling & Zamboni, 2015, s 113. 
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skyldighet att förmedla EU-rätten med direkt effekt och företräde framför den 

nationella rätten. Effet utile är också bakgrunden till EU-domstolens teleologiska 

tolkningsmetod genom vilken den styr rättstillämpningen i linje med rättsaktens 

ändamål och syfte.21  

På den inre marknaden inom unionen har EU-domstolen en särskilt styrande 

position. På grund av politiska svårigheter där medlemsstaternas ekonomiska viljor 

har haft svårt att enas kring hur lagstiftningen ska utvecklas har EU-domstolen 

dirigerat rättsutvecklingen genom praxis.22 När EU-domstolen driver 

rättsutvecklingen görs det genom avgöranden i enskilda fall, så kallad negativ 

integration. Negativ integration innebär att nationell lagstiftning förbjuds på grund 

av att den är handelshindrande. Därigenom reglerar EU-domstolen 

handlingsutrymmet för medlemsstaterna för att se till så att fördragets allmänna 

förbud mot otillåtna handelshinder åtföljs.23 

EU-domstolen använder sig av ett stort antal tolkningsmetoder. Inte endast lydelsen 

av en rättsregel är viktig. En utgångspunkt för EU-domstolen är att även rättsregelns 

sammanhang och syfte ska beaktas.24 Tolkningen ska uppnå de långsiktiga målen 

med den europeiska rättsordningen. Såväl det lilla som det stora sammanhanget ska 

främjas. EU-domstolen använder sig i vissa fall en bokstavstrogen tolkningsmetod. 

Att se till vad som står skrivet i bestämmelsens text görs när domstolen vill hålla 

tillbaka tolkningsutrymmet så att en bestämmelse inte ges ett vidare innehåll än vad 

som står. Eftersom det finns 24 officiella språk inom EU måste EU-domstolen vid 

en bokstavstrogen tolkning jämföra dessa och ställa språkversionerna mot varandra. 

Detta innebär en möjlighet att se huruvida innebörden av en bestämmelse skiljer sig 

åt för att se om det finns någon avvikande innebörd i någon av versionerna.25 

Uppstår det oförenligheter mellan olika rättsregler inom EU-rätten kan domstolen 

använda sig av en systematisk tolkningsmetod. EU-domstolen som då lyfter blicken 

ser rättsregeln i ett större sammanhang. Vikt kan exempelvis läggas vid dess 

förhållande till det tillhörande fördraget, rättsakt eller dess uppbyggnad. Således är 

                                                
21 Korling & Zamboni, 2015, s 114. 
22 Korling & Zamboni, 2015, s 119. 
23 Korling & Zamboni, 2015, s 120. 
24 Hettne, Jörgen. Otken Eriksson, Ida. EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning. 
Upplaga 2:5. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2011, s 159.  
25 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s 160 ff. 
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systematiken kring regelverket det centrala.26 Mest central är den teleologiska 

tolkningsmetoden. Metoden är ändamålsorienterad. Den teleologiska 

tolkningsmetoden innebär att rättsregeln ska ses utifrån dess ändamål och syfte.27 I 

målet Cilfit från 1982 visade EU-domstolen på vikten av den teleologiska 

tolkningsmetoden. Varje gemenskapsrättslig bestämmelse ska ses utifrån 

sammanhanget. Den ska även tolkas mot EU-rätten som helhet. Vidare ska 

tolkningen göras med hänsyn till EU-rättens syften samt hur dess utveckling ser ut 

vid tidpunkten ifråga.28  

De olika principer som nämnts ovan är en del av de allmänna rättsprinciperna som 

utmejslats inom EU-rätten. Dessa används frekvent inom ramen för den EU-

rättsliga metoden. De allmänna rättsprinciperna används för att fylla ut rätten när 

de skriva fördragen eller direktiven inte ger någon ledning i sig. De används även 

för att tillhandahålla en grund för den teleologiska tolkningsmetoden, så att den EU-

rättsliga lagstiftningen överensstämmer med det grundläggande ändamålet och 

syftet. De allmänna rättsprinciperna används bland annat för överprövning av EU-

rättens sekundära lagstiftning. De kan således fungera som en måttstock för att 

pröva dess giltighet.29  

1.5 Forskningsläget 
Forskningen på det aktuella området är i viss utsträckning knapphändig. 

Beträffande den fria rörligheten för varor finns det mycket skrivet. Däremot vad 

gäller kopplingen till det svenska alkoholmonopolet finns det mycket lite. Av den 

anledningen har jag i detta avsnitt valt att inkludera studentuppsatser som har 

behandlat det aktuella området.  

Jörgen Hettne har i sin artikel ”Alkotaxi och alkoholpolitik – E-handel och 

gårdsförsäljning i Finland” jämfört det svenska systemet med 

detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker i förhållande till finländska systemet.  

Hettne undersöker således huruvida rättsläget kan ha förändrats efter målet även för 

                                                
26 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s 167 f. 
27 Korling & Zamboni, 2015, s 122. 
28 EU-domstolen. Mål 283/81 – Cilfit. 
29 Korling & Zamboni, 2015, s 126. 
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svensk del. Grunden för utredningen i artikeln utgörs av domen mål C-198/14 – 

Visnapuu.30 

Martin Johansson har i sin artikel ”Rosengren – A ”Franzén Light”?” analyserat 

EU-domstolens dom i mål C-170/04 – Rosengren m.fl. i en artikel. Artikelns fokus 

låg på EU-domstolens tillämpning av artikel 34 i förhållande till artikel 37. I 

artikeln jämförde Johansson EU-domstolens tillämpning av bestämmelserna i 

förhållande till domen i det tidigare målet 189/95 – Franzén. Johansson belyser hur 

EU-domstolen utvecklade sin rättspraxis på området samt tolkningsutrymmet för 

de EU-rättsliga principer som är aktuella på området.31 

Charlotta Agrell har i sitt examensarbete ”Det svenska alkoholmonopolet och fri 

rörlighet av varor” undersökt det svenska alkoholmonopolets förenlighet med den 

fria rörligheten för varor. Däremot lägger Agrell tonvikt vid principen om 

marknadstillträde samt hur monopolet skulle stå sig vid en prövning.  Särskilt mot 

bestämmelsen om förbudet mot kvantitativa restriktioner och åtgärder med 

motsvarande verkan i jämförelse med specialbestämmelsen om statliga 

handelsmonopol.32 

Christoffer Almgren och Max Grenfors har i sin kandidatuppsats ”Sveriges 

alkoholmonopol: Är det förenligt med EU-rätten?” vid Handelshögskolan vid 

Karlstad universitet undersökt det svenska alkoholmonopolets förenlighet med EU-

rätten. Undersökningen speglar hur alkoholmonopolet förhåller sig till den fria 

rörligheten för varor i ljuset av den doktrin som utvecklats av EU-domstolen på 

området samt huruvida alkoholmonopolet skulle klara en ny prövning i enlighet 

med denna.33 

Vid den juridiska institutionen vid Stockholms Universitet har Emma Hallbeck i 

sitt examensarbete ”Systembolagets monopol i förhållande till EU-rätten”. 

Utgångspunkten för hennes framställning är att det inte längre var en självklarhet 

att det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker är förenligt med EU-

                                                
30 Hettne, 2016. 
31 Johansson, Martin. Rosengren – A ”Franzén light”? Europarättslig Tidskrift, 2007, s 608 – 621. 
32 Agrell, Charlotta. Det svenska alkoholmonopolet och fri rörlighet av varor. Examensarbete, Uppsala 
Universitet, 2014. 
33 Almgren, Christoffer. Genfors, Max. Sveriges alkoholmonopol: Är det förenligt med EU-rätten? 
Examensarbete, Karlstads Universitet, 2017. 
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rätten. En av de slutsats Emma Hallbeck kommer till är att detaljhandelsmonopolet 

sakta men säkert håller på att luckras upp.34 

1.6 Disposition 
Avsnitt ett – Det första kapitlet inleds med en bakgrund till frågan samt varför denna 

är aktuell för en genomlysning varpå framställningens syfte och frågeställningar 

presenteras. Därefter följer en beskrivning av metoden samt vilket material som 

använts. Framställningens avgränsningar samt det aktuella forskningsläget vid 

framställningens tillkomst anges även. 

Avsnitt två – I kapitel två framställs en redogörelse för hur den fria rörligheten för 

varor ser ut samt en utredning beskrivande den utveckling som skett i EU-rättslig 

praxis för hur inskränkningar i densamma kan se ut för att vara godtagbara. Särskilt 

då vad gäller artikel 34, 36 samt kort om artikel 37. 

Avsnitt tre – I kapitel tre beskrivs på vilket sätt den svenska alkoholpolitiken förs. 

Frågor som tas upp är dess syfte och mål. Vidare sätts den svenska alkoholpolitiken 

i relation till detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. 

Avsnitt fyra – Det fjärde kapitlet beskriver förhållandet mellan det svenska 

alkoholmonopolet i förhållande till EU-rätten på området. Häri presenteras de mål 

varigenom den svenska alkoholpolitiken och detaljhandsmonopolet för 

alkoholdrycker prövats i EU-domstolen. 

Avsnitt fem – I femte kapitlet behandlas gårdsförsäljning av alkoholdrycker i 

förhållande till EU-rätten och detaljhandelsmonopolet i Sverige. Vidare analyseras 

under vilka förutsättning gårdsförsäljning kan tillåtas i Sverige.  

Avsnitt sex – En avslutande sammanfattning där författaren väver samman övriga 

avsnitt. 

Avslutande avsnitt – Käll- och litteraturförteckning samt rättsfallsförteckning. 

                                                
34 Hallbeck, Emma. Systembolagets monopol i förhållande till EU-rätten. Examensarbete, Stockholms 
Universitet, 2016.  
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2. EU:s inre marknad och fri rörlighet för 
varor 

2.1 Den inre marknaden  
Den inre marknaden är en av grundpelarna inom EU där den ekonomiska 

integrationen är central för en effektiv tillväxt och produktion.35 Den inre 

marknaden bygger på fri och öppen handel mellan medlemsstaterna. En fri och 

rörlig marknad ger upphov till komparativa fördelar. Medlemsstater som 

producerar vissa varor mer konstandseffektivt än andra kan sälja dessa varor till 

andra medlemsstater som inte är lika kostnadseffektiva. Varor som medlemsstaten 

själv inte kan producera lika effektivt kan sedan importeras.36 En effektivare 

produktion medför stordriftsfördelar och en allmänt bättre användning av de 

tillgängliga naturresurserna inom unionen.37 På detta sätt integreras 

medlemsstaterna med varandra. Ur ett historiskt perspektiv har det ökade 

handelsutbytet varit positivt dels för den samlade välfärden, dels för att minska 

risken för framtida konflikter. 38 

Särskilt centralt har det varit för EU-lagstiftaren att se till att reducera de 

handelshinder inom unionen som förekommer genom nationella lagstiftningar 

samtidigt som den rörelsehämmande effekten av dessa motverkas. Därav är ett av 

målen med EU:s politik för den inre marknaden att verka för minskade nationella 

regler som riskerar att diskriminera varor producerade i en annan medlemsstat än 

den egna.39  

Ett kännetecken för den inre marknaden är att den består av fri rörlighet för varor, 

tjänster, personer samt kapital. Den fria rörligheten vilar på grundprincipen om 

                                                
35 Bernitz, Ulf. Kjellgren, Anders. Europarättens grunder. Upplaga 5:1. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 
2014, s 264. 
36 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 265. 
37 Barnard, Catherine. Peers, Steve. European Union Law. Upplaga 2. Oxford: Oxford University Press, 2017, 
s 339. 
38 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 265. 
39 Ibid. 
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likabehandling tillsammans med likvärdiga möjligheter till marknadstillträde 

oavsett nationalitet. Den fria rörligheten är enligt EU-domstolen en fundamental 

rättighet. Det innebär att den fria rörligheten i sig ska tolkas extensivt samtidigt som 

undantag samt begränsningar av densamme ska ges en restriktiv tolkning. En 

förutsättning för tillämpningen av någon av de bestämmelse som rör de fyra 

friheterna är att samhandelskriteriet är uppfyllt. Därför måste handeln mellan 

medlemsstaterna påverkas eller riskera att påverkas av åtgärden.40  

2.2 Fri rörligt för varor 
Den fria rörligheten för varor är en av de fyra friheterna.41 Begreppet varor har 

definierats av EU-domstolen i en serie rättsfall som produkter med ett monetärt 

värde och som kan vara föremål för kommersiella transaktioner. Vidare ska varan 

ifråga även ha ett påtagligt fysiskt karaktärsdrag.42  

Fri rörlighet för varor berör huvudsakligen offentligt vidtagna åtgärder av nationella 

myndigheter. Handelshinder har historiskt varit vanligt förekommande. Skälen för 

att en medlemsstat vidtar någon åtgärd som utgör ett handelshinder kan vara allt 

ifrån eliminering av hälsofarliga produkter till rent protektionistiska skäl med 

inhemsk produktion som fokus. Den fria rörligheten för varor kan delas in i fiskala- 

eller icke-fiskala handelshinder. Fiskala handelshinder är oftast helt förbjudna, 

medans icke-fiskala utgörs av kvantitativa handelshinder till vilka det finns 

möjligheter för undantag för olika typer av hindrande nationella regler. De icke-

fiskala kvantitativa handelshindren, innefattande förbudet mot kvantitativa 

importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan är centrala för denna 

framställning.43 Nationella bestämmelser löper stor risk att omfattas av förbudet.44  

Dessa icke-fiskala, kvantitativa handelshinder återfinns i artikel 34 .45 Exempelvis 

kan införselförbud, importkvoter eller liknande begränsande åtgärder omfattas av 

bestämmelserna.46 Förbudet i artikel 34  tillämpas inte på åtgärder som omfattas av 

                                                
40 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 266 f. 
41 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 266. 
42 Kaupa, Clemens. Weiss, Friedl. European Union – Internal Market Law. Cambridge University Press. United 
Kingdom, 2014, s 41. 
43 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 292 f. 
44 De Sadeleer, 2014, s 259. 
45 Kaupa & Weiss, 2014, s 40. 
46 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 292. 
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andra fördragsbestämmelser. På grund av att dess ordalydelse är kort och koncis 

har artikeln varit föremål för tolkning vid flera tillfällen.47  

2.3 Inskränkningar i den fria rörligheten för varor 

2.3.1 Artikel 34 - förbudet mot kvantitativa restriktioner och åtgärder med 
motsvarande verkan  

Genom artikel 34 angriper EU-lagstiftaren de nationella bestämmelser som kan 

utgöra hinder för handeln på den inre marknaden. Artikeln anger att kvantitativa 

importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna. Exempelvis 

utgör renodla införselförbud, kvotsystem eller andra rent kvantitativa förbud sådana 

åtgärder som avses med kvantitativa importrestriktioner. Dessa har sällan rest 

särskilt många tolkningsfrågor. Det är förbudets andra del, åtgärder med 

motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner, som har gett upphov till 

den rika flora av rättsfall på detta område som har prövats i EU-domstolen.48  

Vad en åtgärd med motsvarande verkan så som avses i artikel 34 (dåvarande artikel 

30 i EEG-fördraget) innebär klargjorde EU-domstolen i mål 8/74 – Dassonville 

(fortsättningsvis Dassonville). En belgisk näringsidkare importerade skotsk whisky 

från Frankrike där varan redan fanns i fri omsättning. Den belgiska näringsidkaren 

hade inte något ursprungsintyg, vilket krävdes enligt de nationella bestämmelserna. 

Att anskaffa ett sådant ursprungsintyg utan att importera direkt från det 

ursprungliga exportlandet Storbritannien var enligt vad som framkom i målet belagt 

med stora svårigheter.49 

EU-domstolen framhåller i målet att nationella bestämmelser som kan utgöra ett 

hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln mellan 

medlemsstaterna ska anses utgöra åtgärder med motsvarande verkan som 

kvantitativa restriktioner.50 Således klargjorde EU-domstolen de grundläggande 

kriterierna för vad som ska anses vara en åtgärd med motsvarande verkan. EU-

domstolen har efter Dassonville återupprepat dessa kriterier i många domar. Dessa 

                                                
47 De Sadeleer, 2014, s 259 f. 
48 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 298 f. 
49 EU-domstolen. Mål 8/74 – Dassonville, p 3 f. 
50 8/74 – Dassonville, p 5. 
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kriterier har utmejslats som grunder i den EU-rättsliga praxis vad gäller 

tillämpningsområdet för artikel 34. En åtgärd behöver inte heller ha direkt eller 

märkbar effekt på handeln för att bestämmelsen ska vara tillämpningsbar.51 

Med nationella bestämmelser avses i princip alla bestämmelser som berör handeln 

med varor. Det behöver inte röra sig om produktionsstadiet eller den faktiska 

produkten i den ekonomiska processen utan huvudsakligen är det 

marknadsföringsstadiet som berörs. Termen bestämmelser är egentligen 

missledande då i realiteten alla åtgärder avses, inkluderande såväl bestämmelser 

som andra företeelser.52 Åtgärder enligt artikel 34 behöver inte heller vara faktiskt 

vidtagna av en medlemsstat. Hur myndigheter eller andra delar av medlemsstatens 

statliga institutioner agerar rent praktiskt eller olika policys som antas kan även 

omfattas.53 Artikel 34 har vertikal direkt effekt. Artikeln är tillämplig på åtgärder 

som vidtas av medlemsstater. Således har den ej någon direkt horisontell verkan, 

såtillvida att den ej är tillämpningsbar på omständigheter mellan enskilda 

näringsidkare eller personer.54 Huruvida handeln ska påverkas faktiskt eller 

potentiellt enligt vad EU-domstolen konstaterade i Dassonville är den i särklass 

viktigaste komponenten i det test som domstolen utför. Åtgärdens syfte har som 

sådant ringa betydelse. EU-domstolen framhöll att det är åtgärdens effekt som är 

den springande punkten. Det räcker att åtgärden potentiellt kan utgöra ett hinder i 

handeln mellan medlemsstaterna. Tillämpningsområdet blir därav mycket brett. 

EU-domstolen har tidigare även visat att det inte finns någon de minimis-regel 

kopplad till artikel 34. EU-domstolen har således inte satt någon lägstanivå för när 

handeln potentiellt kan anses hindras av en åtgärd. Däremot har EU-domstolen 

applicerat ett test för att bedöma hur avlägsen en åtgärd är till dess effekt. De termer 

EU-domstolen har använt sig av är huruvida åtgärden är för osäker och indirekt för 

att omfattas.55 Vidare skiljer EU-domstolen på åtgärder som direkt eller indirekt 

kan utgöra ett hinder. Ursprungligen avsågs direkt eller indirekt diskriminering av 

importerade varor. I EU-rättslig praxis har dessa sedermera utvecklats till att 

                                                
51 De Sadeleer, 2014, s 265. 
52 Barnard, 2016, s 75. 
53 Barnard, 2016, s 76. 
54 Barnard, 2016, s 77. 
55 Barnard, 2016, s 79 f. 
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åtskilja mellan åtgärder som direkt diskriminerar importerade varor och åtgärder 

som indirekt påverkar importerade varor.56  

 Räckvidden av begreppet åtgärder med motsvarande verkan är därmed omfattande. 

Den rättsliga formen är inte heller relevant utan alla åtgärder där effekten är 

handelshindrande på den inre marknaden omfattas. Dessa är således förbjudna. 

Exempelvis påverkas hur nationella bestämmelser inom den europeiska unionen får 

ställa krav på varors utformning, tillverkning eller marknadsföring.57 

2.3.2 Tvingande hänsyn och principen om ömsesidigt erkännande 

Nationella bestämmelser som kan anses utgöra någon form av handelshinder eller 

handelsrestriktion kan accepteras under vissa förutsättningar. EU-domstolen har 

tidigare genom rättspraxis klargjort vilka förutsättningar som gäller. Vid slutet på 

70-talet önskade tyska Rewe-Zentral-AG importera en känd fruktlikör vid namn 

Cassis de Dijon från Frankrike, vilket gav upphov till mål 120/78 (fortsättningsvis 

Cassis de Dijon). Rewe-Zentral-AG avsåg sedan att vidaresälja fruktlikören i sitt 

hemland. Enligt de tyska nationella bestämmelserna fick vissa likörer, som 

exempelvis den i målet aktuella fruktlikören, inte understiga den lägsta 

alkoholhalten om 25 volymprocent alkohol. Således uppfyllde inte varan kraven för 

saluföring i Tyskland och tillstånd för import beviljades ej. Däremot såldes Cassis 

de Dijon samt andra liknande fruktlikörer fritt och utan liknande begränsningar med 

omkring 15 till 20 volymprocent alkohol i ursprungslandet Frankrike.58 

En av frågorna som ankom på EU-domstolen att avgöra var huruvida den nationella 

bestämmelsen ska ses som en åtgärd med motsvarande verkan så som en kvantitativ 

restriktion enligt artikel 34. Det ankom också på EU-domstolen att avgöra huruvida 

bestämmelsen kan anses utgöra diskriminering avseende anskaffnings- och 

saluföringsvillkor. I sådant fall skulle bestämmelsen omfattas av regleringen för 

statliga handelsmonopol och därmed omfattas av artikel 37. 

Som svar på frågan huruvida nuvarande artikel 34 eller artikel 37 ska tillämpas 

klargjorde EU-domstolen att eftersom den nationella bestämmelsen inte berör 

                                                
56 Bernard, 2016, s 80. 
57 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 299. 
58 EU-domstolen. Mål 120/78 – Cassis de Dijon, p 2 f. 
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utövandet av ett offentligt monopols särskilda funktion eller dess 

ensamrättsinnehavare ska artikel 34 tillämpas. Den nationella bestämmelsen berör 

nämligen framställning och saluföring av alkoholdrycker i allmänhet.59 

Uppstår handelshinder på grund av skillnader i lagstiftningen mellan medlemsstater 

måste dessa skillnader accepteras i den mån bestämmelserna är nödvändiga för att 

tillgodose någon form av tvingande allmänhänsyn. EU-domstolen anger särskilt 

skydd för folkhälsan, konsumentskydd, effektiv skattekontroll samt god 

handelssed.60 Dessa skäl av tvingande hänsyn är en utvidgning av 

rättfärdigandegrunder genom vilka inskränkningar i den fria rörligheten för varor 

kan accepteras. Således angav EU-domstolen ytterligare möjligheter utöver de som 

explicit anges i artikel 36. Den tyska regeringen angav i målet att den nationella 

bestämmelsens syfte var att skydda folkhälsan samt att skydda konsumenter mot 

illojal konkurrens.61 Vad gäller argumenten som framfördes för skydd mot 

folkhälsan angav den tyska regeringen att en lägsta tillåtna alkoholhalt skyddade 

mot ett överflöd av alkoholdrycker med måttlig alkoholhalt på den tyska 

marknaden. 

Att alkoholdrycker med måttlig alkoholhalt ökade tillvänjningen angavs som 

ytterligare ett skäl av den tyska regeringen.62 EU-domstolen ansåg dock att de 

alkoholdrycker som av bestämmelsens natur var av högre alkoholhalt och som fritt 

salufördes på den tyska marknaden är av det slag som normalt dricks utspädda. En 

produktstandard vad gäller benämningar till förmån för en lättare överblick vad 

gäller utbud och alkoholhalter har en poäng vad gäller skyddet mot illojal 

konkurrens för konsumenter. En åtgärd som innebär en obligatorisk lägsta 

alkoholhalt är inte en garanti för god handelssed. En god standardisering kan istället 

uppnås genom ett krav på angivelse av ursprung och alkoholhalt på 

förpackningen.63 

De handelshinder som ställs upp i nationella bestämmelser måste enligt EU-

domstolen vara nödvändiga för att uppfylla sitt syfte för att anses vara förenliga 

                                                
59 120/78 – Cassis de Dijon, p 7. 
60 120/78 – Cassis de Dijon, p 8. 
61 120/78 – Cassis de Dijon, p 9. 
62 120/78 – Cassis de Dijon, p 10. 
63 120/78 – Cassis de Dijon, p 13. 
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med kravet på fri rörlighet för varor.64 Här pekade EU-domstolen på principen om 

ömsesidigt erkännande genom vilken varor som är erkända eller lagliga i en 

medlemsstat måste ömsesidigt erkännas av andra medlemsstater. Nationella 

åtgärder behöver inte vara diskriminerande för att omfattas av förbudet. De 

situationer som kan uppstå kan huvudsakligen sammanfattas som diskriminerande 

och hindrande av samhandeln inom EU samt icke-diskriminerande men likväl 

hindrande av samhandeln inom EU. Dessa är som EU-domstolen konstaterade i 

Dassonville och Cassis de Dijon i huvudsak förbjudna.65 Genom domen i Cassis de 

Dijon EU-domstolen eliminerade risken för att en aktör skulle utsättas för dubbla 

bördor på grund av skillnader i nationell lagstiftning.66 

2.3.3 Keck-doktrinen och introduktionen av försäljningsformer 

I de förenade målen C-267/91 och C-268/91 – Keck & Mithouard (fortsättningsvis 

Keck & Mithouard) från år 1993 utvecklade EU-domstolen den rättspraxis som 

fastslagits genom det ovan nämnda målet Dassonville. I Keck & Mithouard 

behandlades omfattningen av tillämpningsområdet för artikel 34 (dåvarande artikel 

30 EEG-fördraget). Bernard Keck och Daniel Mithouard, i Frankrike, hade sålt 

varor till ett lägre pris än inköpspriset. Att sälja varor till underpris var vid 

tidpunkten för åtalen olagligt enligt den franska lagstiftningen.67 Den franska 

nationella bestämmelsen var tillämplig på all försäljningsverksamhet inom 

Frankrike. Eftersom det i bestämmelsen inte togs hänsyn till näringsidkarens 

nationalitet ansåg EU-domstolen att den inte var diskriminerande i förhållande till 

medlemsstater där försäljning till underpris måhända var tillåtet.68 EU-domstolen 

framhöll att den franska nationella bestämmelsen skulle prövas mot bakgrund av 

principen om fri rörlighet för varor. 

Beträffande bestämmelsens förhållande till den fria rörligheten för varor hänvisade 

EU-domstolen till att den rättspraxis som utvecklats genom Dassonville står fast. 

Därmed menas att varje åtgärd som kan utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, 

                                                
64 120/78 – Cassis de Dijon, p 14. 
65 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 300. 
66 Barnard, Catherine. The substantive law of the EU – The Four Freedoms. Upplaga 5. Oxford: Oxford 
University Press, 2016, s 93 f. 
67 EU-domstolen. De förenade målen C-267/91 & C-268/91 – Keck & Mithouard, p 2. 
68 C-267/91 & C-268/91 – Keck & Mithouard, p 7. 
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faktiskt eller potentiellt, för handel inom EU utgör en åtgärd med motsvarande 

verkan så som en kvantitativ restriktion. Ett förbud mot att sälja varor till ett pris 

som är lägre än inköpspriset, menade EU-domstolen, syftar inte till att reglera 

handeln mellan EU:s medlemsstater.69 Bestämmelser så som förbud mot 

underprissättning kan visserligen begränsa försäljningsvolymerna för både 

inhemska och utländska aktörer. Försäljningsvolymerna kan till och med begränsas 

såtillvida att försäljningsmetoden inte är lönsam och därav inte brukbar. Denna 

möjlighet innebär inte att bestämmelserna kan betecknas som en åtgärd med 

motsvarande verkan så som en kvantitativ importrestriktion enligt artikel 34.70 

EU-domstolen angav att för huruvida en bestämmelse ska kunna anses vara en 

åtgärd med motsvarande verkan och därmed förbjuden enligt artikel 34, måste 

bestämmelserna avse villkor som varor ska uppfylla avseende exempelvis 

benämning, form, förpackning, märkning, sammansättning, storlek eller 

utformning. En nationell bestämmelse vars tillämpning begränsar eller förbjuder 

vissa försäljningsformer är inte ägnad att hindra handeln mellan medlemsstater så 

länge vissa villkor uppfylls.71 Således måste åtskillnad göras mellan bestämmelser 

rörande villkor för varan i sig från bestämmelser som rör hur eller på vilket sätt en 

vara får säljas. För att en sådan försäljningsform inte ska anses hindra 

marknadstillträdet för varor från en annan medlemsstat och därmed vara förenlig 

med den fria rörligheten för varor, ställde EU-domstolen upp vissa villkor som 

måste uppfyllas. Enligt de villkor som ställdes upp i målet måste en nationell 

bestämmelse gälla för samtliga berörda näringsidkare på den nationella marknaden 

där bestämmelsen är gällande.  Vidare måste bestämmelsen såväl rättsligt som 

faktiskt påverka avsättningen av inhemska varor och varor från andra 

medlemsstater på samma sätt.72 Uppfylles dessa villkor faller den nationella 

bestämmelsen utanför tillämpningsområdet för artikel 34.73 

EU-domstolen stipulerade således en skillnad mellan produktrelaterade åtgärder 

och försäljningsformer i Keck & Mithouard (fortsättningsvis kallad Keck-

                                                
69 C-267/91 & C-268/91 – Keck & Mithouard, p 11 f. 
70 C-267/91 & C-268/91 – Keck & Mithouard, p 13. 
71 C-267/91 & C-268/91 – Keck & Mithouard, p 15 f. 
72 Ibid. 
73 C-267/91 & C-268/91 – Keck & Mithouard, p 17. 
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doktrinen). Innebörden av begreppet försäljningsformer definierades inte närmre i 

målet. Begreppet har senare konstaterats innebära restriktioner beträffande 

exempelvis tidpunkten för när en vara får säljas. Även regler som rör var eller av 

vem, reklamrestriktioner eller andra instrument för reglering av prissättning 

omfattas av begreppet försäljningsformer.74 I praktiken riskerar exempelvis olika 

ansöknings- och tillståndssystem för reglering av marknadsvillkoren att träffas. 

Även regler som i sig inte är diskriminerande omfattas om dessa tillämpas på ett 

sätt som faktiskt är diskriminerande. På så vis kan det faktiska beteendet av 

myndigheter och andra institutioner omfattas. Vad gäller prisregleringar är inte 

dessa i sig otillåtna. Däremot avses exempelvis diskriminerande regler så som 

minimipriser eller andra regleringar som påverkar möjligheten för utländska varor 

att konkurrera med inhemska.75 Efterhand som EU-domstolen har ställts inför 

faktiska situationer har problematiken kring särskiljning mellan produktrelaterade 

restriktioner och försäljningsformer synliggjorts. Svårigheter med att kategorisera 

åtgärder med motsvarande verkan som antingen produktrelaterade restriktioner 

eller försäljningsformer har lett till att distinktion görs mellan försäljningsformer 

och alla andra åtgärder som sådana.76 

2.3.4 Utvidgning av begreppet försäljningsformer 

Försäljningsformer i den efterföljande EU-rättsliga praxisen till Keck & Mithouard 

delas upp i två kategorier. Dels de försäljningsformer där avsättningen påverkas på 

samma sätt såväl rättsligt som faktiskt. Dels de försäljningsformer där avsättningen 

av en vara påverkas lika rättsligt men påverkas olika i praktiken. I de förenade 

målen C-34/95 och 35-36/95 – De Agostini (Svenska) Förlag AB (fortsättningsvis 

De-Agostini) och TV-Shop i Sverige AB (fortsättningsvis De Agostini & TV-Shop) 

framhöll EU-domstolen skillnaden mellan dessa två kategorier.77 Målet rörde 

sändning av reklam i tre olika TV-kanaler i Sverige. En av kanalerna, TV3 med säte 

i Storbritannien, sände TV-program via satellit till Sverige. TV4 och 

Homeshopping Channel sände TV-program direkt ifrån Sverige med tillstånd enligt 

                                                
74 Bernard & Peer, 2017, s 351. 
75 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 304. 
76 Barnard & Peers, 2017, s 351. 
77 EU-domstolen. De förenade målen C-34-36/95 – De Agostini (Svenska) Förlag AB & TV-Shop i Sverige AB, 
EU:C:1997:344, p 41 ff. 
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radiolagen. I samtliga av de tre målen sändes TV-reklam via satellit och visades i 

TV3, samtidigt som samma reklam visades i TV4 och Homeshopping Channel utan 

att vara vidaresänd från en annan medlemsstat inom EU.78 Reklamen bestod av 

reklam för tidning riktad till barn under 12 år, samt reklam som ansågs vilseledande 

avseende hudvårdsprodukter samt rengöringsmedel.79 

EU-domstolen framhöll i målet att en marknadsföringsåtgärd så som TV-reklam 

kunde anses utgöra en försäljningsform.80 EU-domstolen framhöll vidare den 

rättspraxis som denne utvecklat genom ovan nämnda Keck & Mithouard. Den 

första förutsättningen i Keck-doktrinen, att den nationella bestämmelsen måste 

gälla för samtliga berörda näringsidkare som är verksamma på den nationella 

marknaden, ansåg EU-domstolen vara uppfylld.81 Däremot ansåg EU-domstolen att 

den andra förutsättningen, avseende påverkan på avsättningen för en vara rent 

rättsligt och faktiskt, inte vara uppfylld. Det var det enda effektiva verktyget för att 

nå ut på den svenska marknaden ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv. EU-

domstolen konstaterade att det inte kunde uteslutas att dennes tillträde till den 

svenska marknaden möjligen begränsades i jämförelse med inhemska aktörer.82 Om 

en åtgärd som begränsar en försäljningsform således kunde påvisas skilja mellan 

rättslig och faktiskt påverkan på försäljningen av en vara riskerar den att falla 

utanför tillämpningsområdet av Keck-doktrinen. I sådana fall anses åtgärden inte 

vara en försäljningsform. Istället anses åtgärden vara en åtgärd med motsvarande 

verkan som en kvantitativ importrestriktion enligt artikel 34.83 I sådana fall 

ankommer det på medlemsstaten i fråga att pröva huruvida en sådan begränsning 

kan motiveras utifrån de undantag som definieras i artikel 36 eller enligt i EU-

domstolens praxis utvecklade rättfärdigande grunder.84 

Det finns indikationer på en skiftande angreppsvinkel i utvecklingen av den EU-

rättsliga praxis som har följt sedan Keck & Mithouard. Utgångspunkten 

presumerades i Keck & Mithouard vara en laglig nationell bestämmelse varefter 

                                                
78C-34-36/95 – De Agostini & TV-Shop, p 11 ff. 
79 C-34-36/95 – De Agostini & TV-Shop, p 15,18. 
80 C-34-36/95 – De Agostini & TV-Shop, p 39. 
81 C-34-36/95 – De Agostini & TV-Shop, p 41. 
82 C-34-36/95 – De Agostini & TV-Shop, p 42 f. 
83 Barnard, 2016, s 130. 
84 Ibid. 



 33  

EU-domstolen prövade om huruvida denne föll inom ramarna för en åtgärd med 

motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion enligt artikel 34. Istället 

tyder utvecklingen på ett skifte där EU-domstolen presumerar att den nationella 

bestämmelsen är olaglig för att sedan pröva huruvida denne uppfyller de 

förutsättningar som ställs upp för att kunna anses falla inom ramen för Keck-

doktrinen eller om denna faller inom åtgärder med motsvarande verkan som en 

kvantitativ importrestriktion enligt artikel 34 .85 

Av det ovan sagda följer att nationella bestämmelser som begränsar vissa 

försäljningsformer, vilka uppfyller de kriterier som ställdes upp av EU-domstolen i 

ovan nämnda Dassonville, faller helt utanför tillämpningsområdet för artikel 34. 

Förutsättningen är att samtliga berörda näringsidkare som är verksamma på den 

nationella marknaden samt att avsättningen av inhemska varor och varor från andra 

medlemsstater påverkas på samma sätt, såväl rättsligt som faktiskt. Uppfylls dessa 

förutsättningar kan marknadstillträdet varken anses hindras eller försvåras för 

utländska varor i jämförelse med inhemska varor.86 

2.3.5 Brytpunkten beträffande försäljningsformer 

EU-domstolen vidareutvecklade rättspraxisen från De Agostini i det svenska målet 

Gourmet.87 Målet utgjorde en tydlig brytpunkt för när en åtgärd inte kan anses 

utgöra en försäljningsform. EU-domstolen drog en gräns där svårigheten att erhålla 

tillträde till en marknad beaktas. Genom de resonemang som EU-domstolen 

utvecklade i målet kan det avgöras när en åtgärd istället utgör en åtgärd med 

motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion.   I svensk lagstiftning var 

det förbjudet att vidta reklam- eller marknadsföringsåtgärder för alkoholdrycker.88 

Förbudet innefattade kommersiella annonser i tidningar eller andra skrifter, 

undantaget skrifter som delas ut eller säljs på försäljningsställen för alkoholdrycker. 

Förbudet var inte tillämpligt på fackpress som riktar sig till näringsidkare som 

genom sin verksamhet hanterar alkoholdrycker på något sätt. Syftet hade ett 

konsumentskyddsperspektiv. Således var syftet att skydda konsumenter från 

                                                
85 Barnard, 2016, s 135. 
86 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 317. 
87 EU-domstolen. Mål C-405/98 – Gourmet, EU:C:2001:135. 
88 Mål C-405/98 – Gourmet, p 4. 
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skadlig marknadsföring.89 Företaget GIP var utgivare av tidningen Gourmet. Bland 

prenumeranterna av tidningen fanns såväl näringsidkare som privatpersoner. 

Däremot bestod prenumeranterna till 90 procent av näringsidkare.90 Den svenska 

tingsrätten var osäker på huruvida ett förbud likt det i svensk lagstiftning var 

förenligt med den fria rörligheten för varor eller om det utgjorde en åtgärd med 

motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion.91 Om så var fallet ville 

tingsrätten också att det skulle klargöras huruvida ett sådant förbud var 

proportionerligt och kunde tillåtas med stöd i artikel 36.92 

Vid sin bedömning framhåller EU-domstolen den rättspraxis som grundlades i 

Keck & Mithouard vilken sedan vidareutvecklades i De Agostini. EU-domstolen 

ansåg att det inte kan uteslutas att ett förbud mot alla former av reklam- och 

marknadsföringsåtgärder likt det i svensk lagstiftning påverkar varor, med ursprung 

i andra medlemsstater och är lagliga i densamma, i högre grad än inhemska varor. 

Särskilt då det svenska förbudet i själva verket hindrar såväl importörer som 

utländska producenter från att sprida reklam överhuvudtaget, med några få 

undantag vilka EU-domstolen ansåg vara försumbara. Ett sådant förbud medför att 

varor med ursprung i andra medlemsstater skulle ha svårare att erhålla tillträde till 

marknaden i jämförelse med inhemska varor. Särskilt då varor så som exempelvis 

alkoholdrycker där konsumtionen styrs av traditionella faktorer såsom lokala vanor 

eller sociala sedvanor.93 Därav utgör en sådan åtgärd inte en försäljningsform och 

ska således inte bedömas enligt den doktrin som utvecklats genom ovan nämnda 

Keck & Mithouard.94 Bedömningen i målet är i linje med EU-domstolens 

resonemang i det ovan nämnda målet De Agostini. Är man inte redan verksam på 

en marknad är det svårare att skaffa sig tillträde, eftersom det är avsevärt svårare 

att nå ut till kunder utan reklam. Det kan då tänkas att konsumenterna då hellre 

väljer drycker med en igenkänningsfaktor. 

Vidare konstaterade EU-domstolen att inskränkningar i den fria rörligheten för 

varor med syfte att motverka alkoholmissbruk bidrar till att skydda folkhälsan. 

                                                
89 Mål C-405/98 – Gourmet, p 5. 
90 Mål C-405/98 – Gourmet, p 7. 
91 Mål C-405/98 – Gourmet, p 10. 
92 Mål C-405/98 – Gourmet, p 12. 
93 Mål C-405/98 – Gourmet, p 19 ff. 
94 Kaupa & Weiss, 2014, s 65. 
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Skydd för folkhälsan faller inom ramen för ett legitimt allmänt intresse i artikel 36. 

Ett sådant undantag måste stå i proportion till det eftersträvade målet och varken 

utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta ett förtäckt 

handelshinder.95 I målet konstaterades att inga uppgifter som pekade på dessa två 

omständigheter framkom. Istället förkunnade EU-domstolen att det ankom på den 

svenska tingsrätten att avgöra huruvida reklamförbudet var proportionerligt till det 

eftersträvade målet eller om det skulle kunna uppnås med mindre omfattande 

begränsningar.96 

2.3.6 Användningsområde och marknadstillträde 

Det återstår fortfarande en viss gränsdragningsproblematik efter Keck & 

Mithouard. Om en åtgärd omfattas av tillämpningsområdet för artikel 34 och 

därmed inte kan anses vara en försäljningsform enligt Keck-doktrinen måste 

åtgärden fortfarande uppfylla de kriterier som ursprungligen ställdes upp i det ovan 

nämnda målet Dassonville. En åtgärd kan således visserligen falla in under dessa 

kriterier, men EU-domstolen har i efterföljande rättspraxis blivit tvungna att dra en 

gräns för när en åtgärd är alltför avlägsen för att kunna anses vara ett indirekt eller 

potentiellt handelshinder.97 

Gränsdragningen för hur avlägsen en åtgärd är från sin effekt på handeln har i EU-

domstolens resonemang avgjorts genom hur åtgärden ifråga påverkar 

marknadstillträdet för den aktuella varan och marknaden. I mål C-110/05 – Trailers 

mellan EU-kommissionen och Italien klargjorde EU-domstolen marknadstillträdets 

roll.98 Målet handlade om en nationell bestämmelse i Italien vilken förbjöd 

motorcyklar från att dra släpvagn. Bestämmelsen avsåg således ett förbud 

beträffande användningsområdet för släpvagnar tillsammans med motorcykel. 

Enligt EU-domstolen kunde det innebära att den fria rörligheten för släpvagnar 

hindrades.99 EU-kommissionen ansåg att bestämmelsen utgjorde ett sådant hinder 

för handeln mellan medlemsstaterna som avses i artikel 34  (dåvarande artikel 28 

EG) eftersom den bestämmelsen hindrade import samt försäljning av varor som 

                                                
95 Mål C-405/98 – Gourmet, p 26 ff. 
96 Mål C-405/98 – Gourmet, p 33. 
97 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 320. 
98 EU-domstolen. Mål C-110/05 – Trailers, EU:C:2009:66.  
99 C-110/05 – Trailers, p. 49. 
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lagligen tillverkas och saluförs i andra medlemsstater än Italien.100 Italien hävdade 

att eftersom motorcyklar och släpvagnar kan användas var för sig kan dessa inte 

anses utgöra kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande 

verkan enligt artikel 34 . Resonemanget utvecklades med att förbudet gällde oavsett 

tillverkningsplatsen eller tillverkarens nationalitet vilket enligt Italien utesluter 

någon form av diskriminering.101 

Ett förbud beträffande hur en vara får användas i en medlemsstat har en avsevärd 

inverkan på konsumenternas beteende på marknaden. Intresset för att köpa en 

släpvagn som är specialtillverkad för motorcyklar i Italien är i princip obefintligt 

eftersom det är förbjudet att använda dem. På så sätt påverkas varans tillträde till 

marknaden negativt, eftersom det i den aktuella medlemsstaten inte finns någon 

efterfrågan.102 Enligt EU-domstolen innefattar begreppet åtgärder med 

motsvarande verkan så som en kvantitativ importrestriktion även åtgärder som ”… 

hindrar tillträdet till marknaden i en medlemsstat för varor med ursprung i andra 

medlemsstater”.103 Ett handelshinder beträffande användningsområdet för en vara 

utgör således en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ 

importrestriktion, vilken i sin tur kan motiveras på objektiva grunder.104 

Den grund på vilken Italien anser de nationella bestämmelserna vara berättigade 

anges vara trafiksäkerhet som enligt EU-rättslig praxis kan anses utgöra ett 

tvingande skäl av allmänintresse.105 EU-domstolen prövar huruvida åtgärden är 

ändamålsenlig i förhållande till sitt syfte samt nödvändig för att uppfylla målet med 

syftet.106 Sedermera accepterades de skäl Italien angav.107 

                                                
100 C-110/05 – Trailers, p 39 f. 
101 C-110/05 – Trailers, p 45 f. 
102 C-110/05 – Trailers, p 57 f. 
103 C-110/05 – Trailers, p 37. 
104 C-110/05 – Trailers, p 58. 
105 C-110/05 – Trailers, p 60. 
106 C-110/05 – Trailers, p 63 ff. 
107 C-110/05 – Trailers, p 69. 
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2.4 Rättfärdigandegrunder för inskränkningar i den fria rörligheten 
för varor 

2.4.1 Rättfärdigande enligt artikel 36  

Artikel 36 föreskriver att kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande 

verkan inte nödvändigtvis måste vara förbjudna. Således finns det i artikeln 

utrymme för EU:s medlemsstater att göra undantag från den fria rörligheten för 

varor. Sådana nationella bestämmelser måste dock grundas på hänsyn till 

allmänintresset. De grunder som kan godtas enligt artikeln listas uttömmande.108  

För att ett handelshinder ska kunna godtas föreskrivs att syftet måste grundas på 

hänsyn till allmän moral, ordning, säkerhet eller hälsa. Artikel 36 kan åberopas till 

stöd för sådana nationella bestämmelser som är diskriminerande avseende 

importerade varor från andra medlemsstater. Vad gäller åtgärder vilka inte är 

diskriminerande men utgör ett hinder för handeln mellan medlemsstaterna likaså 

kan dessutom tvingande hänsyn åberopas.109 För att ett undantag ska kunna 

motiveras utifrån något av de inom EU-rätten godtagbara skälen måste således 

särskiljning mellan diskriminerande och icke-diskriminerande nationella 

bestämmelser göras. 

Allmän moral tillhandahåller möjligheten att välja en moralisk skyddsnivå vad 

gäller olika typer av pornografi eller sexrelaterade varor, så länge inhemska varor 

drabbas lika av inskränkningarna. Vad gäller inskränkningar grundade på hänsyn 

till allmän ordning har EU-domstolen tillämpat möjligheten till inskränkningar i 

den fria rörligheten för varor mer restriktivt. Exempelvis är inte nationella 

straffrättsligt sanktionerade bestämmelser att likställa med godtagbara undantag 

enligt artikel 36.110 Likaså har utrymmet för hänsyn till allmän säkerhet tillämpats 

restriktivt av EU-domstolen. Allmän säkerhet kan exempelvis avse både statens inre 

och yttre säkerhet varigenom exempelvis strategiska säkerhetsklassade varor kan 

regleras. Nationella importförbud har i många fall prövats mot detta undantagsskäl 

genom åren. Människors liv och hälsa har uttalats utgöra skälet med högsta prioritet 

inom EU. Det ankommer på medlemsstaterna att själva bestämma nivån på det 

                                                
108 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 307. 
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110 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 309. 



 38  

skydd som införs. För att grunda ett undantag från den fria rörligheten för varor på 

allmän hälsa måste medlemsstaten också fastställa inte bara att skyddsnivån ska 

uppnås, utan även hur. För att införa en nationell bestämmelse som utgör ett sådant 

handelshinder ankommer det även på medlemsstaten att visa att inskränkningen är 

proportionerlig samt nödvändig för att uppfylla syftet med densamme. Således har 

EU-domstolen underkänt många sådana undantag eftersom bevisbördan ligger på 

medlemsstaten som inför det.111 

2.4.2 Rättfärdigande enligt tvingande hänsyn 

En nationell bestämmelse som inte är diskriminerande för varor med ursprung i 

andra medlemsstater men likväl handelshindrande kan istället grundas på tvingande 

hänsyn. Tvingande hänsyn är genom EU-rättslig praxis utvecklade grunder för 

undantag till den fria rörligheten för varor. Undantagsgrunderna avseende 

tvingande hänsyn är till skillnad från de vilka listas direkt i artikel 36 inte 

uttömmande. En kontinuerlig utveckling har skett genom praxis.112 Goda skäl finns 

för att tro på en fortsatt utveckling i takt med samhällsutvecklingen. EU-domstolen 

nämnde exempelvis i ovan nämnda Cassis de Dijon att skydd för folkhälsan, 

konsumentskydd, skattekontroll samt god handelssed vara godtagbara 

rättfärdigandegrunder.113 Även i det ovan nämnda Trailers motiveras den nationella 

bestämmelsen med tvingande hänsyn. I målet konstaterade EU-domstolen att 

trafiksäkerhet enligt tidigare rättspraxis var en godtagbar grund för rättfärdigande 

för undantag från den fria rörligheten för varor. Detta på grund av att den nationella 

åtgärden var ägnad att uppfylla syftet samt inte gick utöver vad som var nödvändigt 

för att uppfylla syftet.114 I det svenska målet Gourmet framkom det inte några 

uppgifter som visade på att varor med ursprung i andra medlemsstater 

diskriminerats i förhållande till inhemska. Vad gällde 

proportionalitetsbedömningen i målet angav EU-domstolen att en undersökning av 

såväl rättsliga som faktiska omständigheter som kännetecknade förhållandena i 

                                                
111 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 310 f. 
112 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 314 f. 
113 120/78 – Cassis de Dijon, p 8. 
114 C-110/05 – Trailers, p 59 f. 
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medlemsstaten skulle göras, vilket den nationella domstolen ansågs bättre lämpad 

att utföra.115 

2.4.3 Proportionalitetsprincipen 

Åtgärder som vidtas i strid med den fria rörligheten för varor men sedermera 

rättfärdigas mot bakgrund av de allmänna intressen som stadgas genom artikel 36 

eller annan tvingande hänsyn, måste även vara förenlig med 

proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen är ett kontrollinstrument som 

är avsett att begränsa legitima handelshinder från att vara för långtgående.116 Det är 

en allmän rättsprincip inom EU-rätten. Åtgärder som vidtas får således varken vara 

mer betungande eller långtgående än vad som är nödvändigt för att uppnå dess syfte. 

Proportionalitetsprincipen utövas som ett slags test som varje åtgärd ska klara av. 

Enkelt uttryckt kan proportionalitetstestet sägas vara en slags rimlighetskontroll 

inom EU.117 I viss mån har EU-domstolen även uttryck att åtgärder ska vara 

effektiva och verkningsfulla för att kunna anses vara nödvändiga i förhållande till 

sitt syfte. Åtgärder som kan hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva 

grundläggande friheter inom EU måste uppfylla fyra förutsättningar. 

De fyra förutsättningar som det EU-rättsliga proportionalitetstestet består av är 

följande. För det första måste en åtgärd vara tillämplig på ett sätt som inte är 

diskriminerande. För det andra måste en sådan åtgärd framstå som motiverad med 

hänsyn till ett trängande allmänintresse. För det tredje måste åtgärden även vara 

ägnad att säkerställa att det eftersträvade målet uppfylls. För det fjärde får en sådan 

åtgärd inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet.118 

Således bedöms först åtgärdens ändamålsenlighet, dess nödvändighet samt i sista 

hand balanseras åtgärden mot hur den står i proportion till inskränkningen i den fria 

rörligheten. Det är således en avvägning mellan mål och medel. 

Proportionalitetsbedömningarna har skiftat i den EU-rättsliga praxisen genom åren, 

beroende på vilka åtgärder som har testats. Dessa bedömningar har även skiftat 

beroende på vilka politiska områden som de aktuella frågorna har berört. Många 

                                                
115 C-405/98 – Gourmet, p 32 f. 
116 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s 102. 
117 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 158 f. 
118 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s 102. 
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gånger måste EU-domstolen göra komplexa val av såväl politisk, ekonomisk samt 

social natur.119

                                                
119 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 158 f. 
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3. Det svenska alkoholmonopolet 

3.1 Den svenska alkoholpolitikens syfte och mål 
Målet med den svenska alkoholpolitiken är att begränsa de negativa effekterna av 

alkoholkonsumtionen i samhället och på så vis främja folkhälsan. De största 

riskfaktorerna är de sociala och medicinska skadeverkningarna. De riskerar att 

påverka samhällsutvecklingen såväl ekonomiskt som socialt. Genom att minska 

alkoholkonsumtionen kan den negativa påverkan på samhället emellertid 

begränsas. För att nå målet är alkoholpolitiken inriktad på åtgärder som är avsedda 

att motverka det skadliga dryckesbeteendet, vilket i sin tur resulterar i en minskad 

alkoholkonsumtion. En restriktiv alkoholpolitik är det viktigaste verktyget Sverige 

har för att uppfylla ett sådant mål. Genom lagstiftningen kan hanteringen och 

tillgängligheten av alkoholhaltiga drycker begränsas. På så vis skyddas särskilt 

utsatta grupper, som exempelvis barn och unga. Detaljhandelsmonopolet är det 

enskilt viktigaste styrmedlet i lagstiftningen som är ägnat att uppfylla dessa mål. 

Att verka för en restriktivare alkoholpolitik inom EU där folkhälsan ges större 

utrymme är också en del av den svenska alkoholpolitiken.120 

3.2 Detaljhandelsmonopolet 
Detaljhandelsmonopolet är i Sverige ett viktigt alkoholpolitiskt instrument.121 

Genom den svenska alkohollagstiftningen ges det statligt ägda Systembolaget 

ensamrätt till detaljhandel av alkoholdrycker överstigande 2,25 volymprocent 

alkohol.122 Ett undantag från denna regel vad gäller detaljhandel är möjligheten för 

livsmedelsbutiker att efter anmälning till kommun i vilken verksamheten bedrivs 

sälja så kallad folköl med maximalt 3,5 volymprocent alkohol.123 På detta sätt 

kontrollerar staten alkoholkonsumtionen i samhället genom Systembolaget. Staten 

kan då påverka under vilka öppettider försäljning får ske, var försäljningsställen ska 

                                                
120 Prop. 2009/10:125, s 56 f. 
121 Prop. 2009/10:125, s 59. 
122 5 kap. 2 § Alkohollag (2010:1622) (Alkohollagen). 
123 5 kap. 5 § Alkohollagen. 
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vara placerade samt att inga alkoholdrycker säljs till barn och unga under 20 år. 

Således används detaljhandelsmonopolet till att främja de uppsatta målen med den 

restriktiva alkoholpolitiken som förs. De negativa skadeverkningarna av 

alkoholkonsumtionen kan hållas på en låg nivå samtidigt som det samhälleliga 

sociala ansvaret tydliggörs.124 

Systembolagets uppgift är att tillgodose befolkningen med alkoholdrycker. 

Eftersom tillgängligheten kontrolleras måste samtidigt efterfrågan tillgodoses. I 

Systembolagets uppdrag ligger att upprätthålla en god service. Detta görs genom 

att hålla en hög kvalité med ett brett sortiment i hela landet. Systembolaget 

tillhandahåller ett fast sortiment samt ett beställningssortiment. Efterfrågan av 

konsumenterna styr vilka produkter som finns i vilket sortiment.125 Genom 

beställningssortimentet kan människor som bor på avlägsna orter i Sverige där 

någon butik inte finns, istället erbjudas ett system med ombud som har tillstånd att 

lämna ut alkoholdrycker. Exempel på ombud kan vara en lanthandel eller en 

livsmedelsbutik.126 Systembolaget har en skyldighet att ta hem alkoholdrycker som 

inte finns i vare sig det ordinarie sortimentet men inte heller i 

beställningssortimentet. Skyldigheten berör både inhemska alkoholdrycker men 

även sådana som är producerade utomlands.127 Därför erbjuds även privatimport av 

alkoholdrycker som inte finns i dess beställningssortiment. 128 

                                                
124 Prop. 2009/10:125, s 59. 
125 SOU 2010:98, s 33. 
126 Prop. 2009/10:125, s 59. 
127 SOU 2010:98, s 33 f. 
128 Prop. 2009/10:125, s 59. 
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4. Det svenska alkoholmonopolet i 
förhållande till EU-rätten 

4.1 Artikel 37 och statliga handelsmonopol 
Statliga handelsmonopol regleras genom artikel 37. Trots att ett statligt 

handelsmonopol per definition utgör ett hinder i handeln mellan medlemsstaterna 

är dem i sig inte förbjudna såtillvida att de följer reglerna inom EU-rätten.129 Artikel 

37 föreskriver att en medlemsstat som inför ett statligt handelsmonopol måste 

säkerställa att anpassning sker på ett sådant sätt att ingen diskriminering sker 

avseende anskaffnings- och saluföringsvillkor mellan medlemsstaterna. Genom 

åren har importmonopol visat sig vara särskilt betungande, varför dessa i stort 

avvecklats inom EU. Såldes kan statliga handelsmonopol utgöra godtagbara 

undantag till den fria rörligheten för varor.130 

4.2 Det svenska alkoholmonopolets förenlighet med EU-rätten 
Under 1990-talet prövades huruvida det svenska alkoholmonopolet var förenligt 

med gällande EU-rätt i målet Franzén.131 I målet stod Harry Franzén (fortsättnings 

Franzén) åtalad för brott mot den svenska alkohollagen. Landskrona tingsrätt 

begärde förhandsavgörande från EU-domstolen beträffande tolkningen av artikel 

34 (dåvarande artikel 30 EEG) samt artikel 37 i förhållande till det svenska 

alkoholmonopolet.132 Franzén var en ICA-handlare ifrån Skåne. Han hade sålt 

alkoholdrycker i sin ICA-butik vilka dels var importerade till Sverige, dels även 

inhandlade på Systembolaget i Sverige.133 

Beträffande det svenska alkoholmonopolets förenlighet med artikel 37 erinrade EU-

domstolen om tidigare EU-rättslig praxis. Statliga handelsmonopol behöver inte 

avskaffas helt. Däremot krävs det att ett statligt handelsmonopol anpassas såtillvida 

                                                
129 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 317. 
130 Bernitz & Kjellgren, 2014, s 421. 
131 Mål C-189/95 – Franzén. 
132 Mål C-189/95 – Franzén, p 1 f. 
133 SOU 2010:98, s 45. 
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att ingen diskriminering sker avseende anskaffnings- och saluföringsvillkor inom 

EU. Vidare är ändamålet med artikel 37 att EU:s medlemsstater ska kunna inrätta 

statliga handelsmonopol i syfte att kunna uppfylla vissa mål av allmänintresse. 

Avsikten med artikeln har varit att, med undantag för de handelshinder som 

uppkommer som en nödvändig följd av statliga handelsmonopol, undanröja de 

handelshinder inom EU som ej faller inom denna kategori.134 För att ett statligt 

handelsmonopol ska kunna accepteras stipulerade EU-domstolen att sådana 

monopol måste beträffande dess utformning och funktionssätt anpassas såtillvida 

att ingen diskriminering avseende anskaffnings- och saluföringsvillkor kan skönjas 

mellan medlemsstaterna. Utländska varor med ursprung i andra medlemsstater än 

den egna får varken rättsligt eller faktiskt missgynnas i förhållande till inhemska.135 

EU-domstolen gjorde bedömningen att det svenska alkoholmonopolets utövare, 

Systembolaget, uppfyllde de krav som ställdes av EU-domstolen.136 

4.3 Skiljelinjen mellan statliga handelsmonopol och åtgärder som 
faller utanför 

I målet tydliggjorde EU-domstolen skiljelinjen mellan en bestämmelse som rör ett 

statligt handelsmonopols utformning och funktionssätt och åtgärder som faller 

utanför området. EU-domstolen ansåg att det tillståndssystem som vid tiden var 

knuten till det svenska alkoholmonopolet för import av alkoholdrycker, föll utanför 

ramarna för det statliga handelsmonopolets utformning och funktionssätt. Således 

begränsades tillämpningsområdet för artikel 37 till att endast beröra de nationella 

bestämmelser som direkt påverkar hur ensamrättsinnehavaren, Systembolaget, 

utövade sin ensamrätt. Dessa bestämmelser skulle därmed bedömas enligt artikel 

34 (dåvarande artikel 30 EEG).137 Den för tiden svenska alkohollagstiftningen 

ansågs utgöra en sådan åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ 

importrestriktion enligt artikel 34. Anledningen var att det den svenska 

alkohollagstiftningen utgjorde ett nationellt tillståndssystem. I det svenska 

nationella tillståndssystemet kunde monopolets särskilde utövare, Systembolaget, 

                                                
134 Mål C-189/95 – Franzén, p 38 f. 
135 Mål C-189/95 – Franzén, p 40. 
136 Mål C-189/95 – Franzén, p 66. 
137 Mål C-189/95 – Franzén, p 67. 
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endast göra inköp från personer med tillverknings- eller partihandelstillstånd.138 

Detta eftersom det till stor del blev en väldigt fördyrande process för varor med 

ursprung i andra medlemsstater än Sverige att exportera sina varor till Sverige.139  

Den svenska regeringen åberopade artikel 36 (dåvarande EG-fördraget) i målet. Att 

skydda människors hälsa genom att begränsa alkoholkonsumtionen var 

motiveringen som de svenska nationella bestämmelserna vilade på, vilka EU-

domstolen godkände i sig. Däremot ansågs de inte stå i proportion till sitt syfte att 

skydda folkhälsan, eftersom EU-domstolen ansåg att Sverige inte visat att syftet 

med tillståndssystemet inte kunde tillgodoses genom mindre begränsande 

åtgärder.140 

4.4 Precisering av skiljelinjen mellan artikel 37 och artikel 34  
I närtid blev det svenska alkoholmonopolet ifrågasatt i målet Klas Rosengren m. fl. 

(fortsättningsvis Rosengren) mot Riksåklagaren i vilket förhandsavgörande 

begärdes från EU-domstolen.141 Rosengren m. fl. hade genom 

postorderbeställningar försökt importera vin från Spanien i egenskap av 

privatpersoner. Kartongerna med vin beslagtogs av tullen till följd av att de 

importeras i strid med den då gällande alkohollagstiftningen i Sverige.142  

Privatimport av alkoholdrycker var förbjudet. Frågan som behandlades i målet var 

mot vilken EU-rättslig bestämmelse sådan privatimport skulle prövas mot. Utgjorde 

privatimport en åtgärd med motsvarande verkan som kvantitativa 

importrestriktioner enligt artikel 34 (dåvarande artikel 28 EG) eller en del av det 

statliga handelsmonopolet enligt artikel 37 (dåvarande artikel 31 EG)? Vidare 

berördes även frågan huruvida ett sådant förbud kan anses befogat och 

proportionerligt för att skydda människors hälsa och liv enligt vad som utgör 

nuvarande artikel 36.143 

                                                
138 Mål C-189/95 – Franzén, p 68, 73. 
139 Mål C-189/95 – Franzén, p 71. 
140 Mål C-189/95 – Franzén, p 76. 
141 Mål C-170/04 – Rosengren m. fl. 
142 Mål C-170/04 – Rosengren m. fl., p 10. 
143 Mål C-170/04 – Rosengren m. fl., p 14. 
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Vad gäller det faktum att det svenska alkoholmonopolets särskilda funktion utgörs 

av ensamrätten att sälja alkoholdrycker till konsumenter i Sverige med undantag 

för de bestämmelser som gäller för näringsidkare så som inom restaurangbranschen 

ansåg EU-domstolen att ensamrätten inte omfattade importen av nämnda drycker. 

Således kunde inte åtgärden anses utgöra ett utövande av monopolets särskilda 

funktion och avsåg därmed inte monopolets existens.144 Således föll 

bestämmelserna avseende privatimport utanför ramarna för statliga 

handelsmonopol enligt artikel 37 vilka istället skulle prövas mot bestämmelsen 

rörande kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan 

enligt artikel 34. 145 

Som ett led i rättsutvecklingen på EU-rättens områden konstaterade EU-domstolen 

att förbudet mot kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande 

verkan är en grundläggande princip varigenom det grundläggande skyddet för den 

fria rörligheten av varor inom EU kommer till uttryck.146 Det var obestritt i målet 

att konsumenter som använde sig av Systembolagets importtjänster för att köpa 

alkoholdrycker producerade utanför Sverige, vilka ej återfanns i det ordinarie 

sortimentet, drabbades av en hel del olägenheter i jämförelse med om 

alkoholdryckerna importeras av konsumenterna själva. Det räckte för att utgöra en 

åtgärd som direkt, indirekt, faktiskt eller potentiellt hindrar handeln mellan 

medlemsstaterna. Således ansåg EU-domstolen att omständigheten beträffande 

dessa betungande olägenheter för varor med ursprung i en annan medlemsstat 

kunde konstateras uppfylldes kriterierna för vad som kan anses utgöra en åtgärd 

med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 34.147 

Den svenska regeringen angav att syftet med förbudet i alkohollagstiftningen är att 

skydda människors liv och hälsa. Att styra efterfrågan av importerade 

alkoholdrycker till Systembolaget istället för att tillåta konsumenter att själv 

importera anser EU-domstolen inte vara ändamålsenligt för att uppnå syftet. 

Anledningen är att effekten av förbudet snarare kan anses vara marginell.148 Således 

                                                
144 Mål C-170/04 – Rosengren m. fl., p 20. 
145 Mål C-170/04 – Rosengren m. fl., p 27. 
146 Mål C-170/04 – Rosengren m. fl., p 31. 
147 Mål C-170/04 – Rosengren m. fl., p 32 ff. 
148 Mål C-170/04 – Rosengren m. fl., p 47. 
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måste effekten av ett handelshinder vara ändamålsenligt för att uppnå syftet 

samtidigt som effekten måste vara mer än marginell. Vidare hade den svenska 

regeringen gjort gällande ytterligare ett syfte med förbudet. Nämligen att skydda 

ungdomar från alkoholkonsumtionens skadeverkningar genom att styra efterfrågan 

till Systembolaget. Därmed kan en effektiv ålderskontroll göras vid försäljning 

såtillvida att ingen försäljning av alkoholdrycker till personer under 20 års ålder får 

ske enligt gällande svensk lagstiftning. 149 

Enligt artikel 36 (dåvarande artikel 30 EG) är förbud med sådana syften med hänsyn 

till skydd för folkhälsan befogade. Förbud som motiveras utifrån artikel 36 eller 

andra tvingande hänsyn måste ha en effektiv verkan. EU-domstolen anger i 

Rosengren att när nationella bestämmelser som utgör undantag från principen om 

fri rörlighet för varor ankommer det på de nationella myndigheterna att visa 

huruvida dessa bestämmelser överensstämmer med proportionalitetsprincipen. 

Bestämmelserna måste vara nödvändiga för att uppnå sitt syfte. Syftet ska inte 

heller kunna uppnås genom andra förbud eller begräsningar som är mindre 

omfattande eller begränsande.150

                                                
149 Mål C-170/04 – Rosengren m. fl., p 47 f. 
150 Mål C-170/04 – Rosengren m. fl., p 49 f. 
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5. EU-rätten, alkoholmonopol och 
gårdsförsäljning 

5.1 Gårdsförsäljning i Finland – en utblick 
Den finska alkoholpolitiken tillsammans med detaljhandelsmonopolet för 

alkoholdrycker sattes på prov i EU-domstolen 2015. Valev Visnapuu bedrev under 

2009 försäljning av alkoholdrycker genom sitt företag EIG. Alkoholdryckerna 

inköptes i Estland vilka sedan såldes genom företagets webbplats 

”www.alkotaxi.eu” med direkt hemleverans över gränsen. Försäljningen skedde 

huvudsakligen till finländska medborgare. Alkoholdrycker beskattas i Finland 

genom särskild skatt, så kallad accis. I Finland finns även en särskild skatt på 

dryckesförpackningar. Genom att inte deklarera alkoholdryckerna till 

tullmyndigheten vid införseln tog EIG inte någon hänsyn till de skatter man var 

skyldig att betala.151 Således bröt Valev Visnapuu mot den finska 

alkohollagstiftningen genom att transportera alkoholdryckerna för EIG:s räkning 

över gränsen från Estland till Finland för att sedan sälja dem till konsumenter.152 

Hänsyn togs inte till skattelagstiftningen och alkohollagstiftningen. 

Särskilt berördes det finländska kravet på ett särskilt detaljhandelstillstånd för 

import av alkoholdrycker när inköp gjordes på distans från en annan medlemsstat. 

För att få lov att använda alkoholdrycker i näringsverksamhet eller kommersiellt 

bruk i Finland krävdes således ett tillstånd enligt 8 § i den finländska 

alkohollagstiftningen. Vidare kunde ett sådant tillstånd utgöras av ett sådant 

detaljhandelstillstånd som avses i 14 § i samma lag. EU-domstolen ålades att ta 

ställning till huruvida ett sådant förfarande skulle inbegripas eller bedömas utifrån 

det finländska alkoholmonopolets funktionssätt och utformning enligt artikel 37. 

EU-domstolen konstaterade att 13 § i den finska alkohollagen reglerar det 

finländska monopolet i sig samt hur detta ska övas.153  I paragrafen regleras den 

                                                
151 EU-domstolen. Mål C-198/14 – Visnapuu, EU:C:2015,751, p 30 f. 
152 Mål C-198/14 – Visnapuu, p 33 ff. 
153 Mål C-198/14 – Visnapuu, p 89. 
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ensamrätt Alko Oy (fortsättningsvis Alko) givits samt ramarna för denna som 

verksamheten har att förhålla sig till. Mot denna bakgrund samt med hänvisning till 

tidigare EU-rättslig praxis, däribland det ovan nämnda målet Rosengren ansåg EU-

domstolen att sådana bestämmelser ska bedömas utifrån artikel 37 , eftersom artikel 

37 sades utgöra en specialbestämmelse med syfte att särskilt reglera statliga 

handelsmonopol och deras förenlighet med EU-rätten i stort.154 Däremot är det 

enligt EU-domstolen annorlunda när en bestämmelse likt 14 § i den finska 

alkohollagen undantagsvis ger andra än ensamrättsinnehavaren tillträde till 

marknaden.155 I nämnda bestämmelse ges alltså andra näringsidkare än 

ensamrättsinnehavaren, Alko, möjlighet till detaljhandel med alkoholdrycker så 

länge denne har tillstånd. Således menade EU-domstolen att enligt rättspraxis ska 

sådana nationella bestämmelser bedömas utifrån huruvida de kan anses utgöra en 

åtgärd med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 

34.156 

14 § i den finska alkohollagen föreskriver således två undantag från det finländska 

alkoholmonopolet. Dels kan tillstånd erhållas för att bedriva detaljhandel med 

alkoholdrycker tillverkande genom jäsning med en volymprocent om högst 4,7. 

Vidare kan tillstånd erhållas för detaljhandel med alkoholdrycker med en 

volymprocent om högst 13 för den som även har beviljats tillstånd för framställning 

av ifrågavarande produkt. För erhållandet av tillstånd krävs också att 

försäljningsstället är lämpligt vad avser det geografiska läget samt 

försäljningslokalerna men även med avseende på hur verksamheten bedrivs.157 EU-

domstolen ansåg inte att det förelåg några som helst tvivel om huruvida ett sådant 

krav på att detaljhandelstillstånd utgör ett sådant hinder i handeln mellan 

medlemsstaterna som avses i artikel 34 .158 Ett resonemang fördes kring huruvida 

kravet på detaljhandelstillstånd skulle kunna anses falla utanför artikel 34  och 

därmed anses utgöra en försäljningsform enligt Keck-doktrinen som utvecklats 

genom målet Keck & Mithouard. EU-domstolen förkastade möjligheten då Keck-

doktrinen kräver att nationella bestämmelser ska tillämpas på alla de berörda 
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näringsidkarna som är verksamma i Finland, vilket de nationella bestämmelserna i 

den finska alkohollagens 14 § inte gör eftersom detaljhandelstillstånden endast kan 

sökas av producenter vilka är etablerade i Finland.159 Samtidigt som Alko inte 

behövde ansöka om detaljhandelstillstånd eftersom man redan åtnjöt denna rätt 

genom ensamrätten. Det är inom ramen för denna bestämmelse som det finns 

möjlighet för tillverkare i Finland att på sina gårdar och andra tillverkningsställen 

sälja egenproducerade alkoholdrycker. Således uppfylldes inte kravet på att 

samtliga berörda näringsidkare måste träffas av bestämmelsen.160 Således utgjorde 

de finska bestämmelserna en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ 

importrestriktion enligt artikel 34. 

Beträffande frågan huruvida en sådan inskränkning i den fria rörligheten kan 

rättfärdigas anförde den finländska regeringen att syftet med den finska 

alkohollagen var att förebygga de samhälleliga, sociala samt de medicinska 

skadeverkningarna som alkoholkonsumtion medför.161 Denna motivering godtogs 

av EU-domstolen som även anförde att styrning av alkoholkonsumtionen för att 

förebygga samhälleliga, sociala samt medicinska skadeverkningar enligt fast 

rättspraxis anses skydda folkhälsan och allmän ordning.162 Däremot vad gäller 

system med detaljhandelstillstånd beträffande tillverkare av alkoholdrycker som 

ges tillstånd att sälja sin egen produktion var EU-domstolen tveksamt inställd till. 

Sådana bestämmelser kunde enligt EU-domstolen tänkas innebära ett skydd för 

inhemsk tillverkning. EU-domstolen bad således de finländska regeringen precisera 

syftet med systemet med detaljhandelstillstånd. Den finska regeringen angav då att 

syftet var förutom att skydda folkhälsan och allmän ordning, att främja turism 

genom ett begränsat antal tillverkare som traditionella och hantverksmässiga 

metoder användes vid tillverkningen som får sälja sina producerade varor på 

tillverkningsstället. EU-domstolen godtog resonemanget såtillvida att regelverket 

inte missbrukats och utnyttjats för att diskriminera varor med ursprung i andra 

medlemsstater.163 Således kan gårdsförsäljning av alkoholdrycker tänkas vara 

godtagbart i förhållande till de rättfärdigandegrunder som kan hänvisas till genom 
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artikel 36, så länge det är i begränsad omfattning samt på ett traditionellt och 

hantverksmässigt vis. 

5.2 Gårdsförsäljning i Sverige 

5.2.1 Allmänt i frågan 

Frågan om gårdsförsäljning har tidigare varit föremål för utredning i Sverige. 2010 

offentliggjordes en utredning beträffande gårdsförsäljning som ett led i en utredning 

om vissa alkoholfrågor.164 Syftet med utredningen var inte ett förslag för införande 

av gårdsförsäljning i Sverige. Istället ämnade utredningen pröva huruvida 

gårdsförsäljning var möjligt att införa med hänsyn till EU-rätten samtidigt som det 

svenska alkoholmonopolet kvarstår. Ett möjliggörande för gårdsförsäljning innebär 

en liberalisering av den svenska alkohollagstiftningen genom öppnandet av 

ytterligare försäljningskanal för alkoholdrycker. Problematiken kring 

möjliggörandet för gårdsförsäljning är att en sådan reglering potentiellt medför 

handelshindrande begränsningar i förhållande till EU-rätten. Samtidigt som 

bestämmelserna ska vara förenliga med den svenska alkoholpolitiken och 

tillhörande detaljhandelsmonopol får en sådan reglering i sig inte utgöra ett sådant 

handelshinder mellan medlemsstaterna som är förbjudet enligt artikel 34.165 

5.2.2 Vilka krav ställer EU-rätten på eventuell gårdsförsäljning 

Huvudsakligen kan regler om gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige prövas 

i förhållanden till EU:s inre marknad och reglerna för den fria rörligheten för varor. 

Särskilt då EU-lagstiftarens mål är att reducera handelshinder inom unionen.166 

Gårdsförsäljning utgörs av två aspekter. Dels huruvida Sveriges befintliga undantag 

till den fria rörligheten för varor med det befintliga detaljhandelsmonopolet kan 

bestå, dels huruvida gårdsförsäljning av alkoholdrycker i sig som undantag till 

undantaget kan utgöra ett hinder för handeln mellan medlemsstaterna. Beträffande 

det befintliga detaljhandelsmonopolets vara eller inte vara kan detta förhållande 

prövas mot artikel 37. Vad gäller gårdsförsäljningen i sig kan dessa reglerna prövas 
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i förhållande till artikel 34 därför dessa i huvudsak skulle beröra andra än 

Systembolaget som är ensamrättsinnehavare i Sverige.167 

5.2.3 Påverkan på det nuvarande detaljhandelsmonopolet 

Det argument som i dagsläget är vanligast när personer utan juridiska kunskaper 

framhåller är att det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholförsäljning 

äventyras såtillvida att det inte ska kunna bestå. En vanlig missuppfattning är att 

gårdsförsäljning av alkoholdrycker berör detaljhandelsmonopolets särskilda 

funktion samt dess utformning.168 Så som framgår i framställningens tidigare 

avsnitt måste bestämmelser som rör ett statligt handelsmonopols särskilda funktion 

och utformning särskiljas från bestämmelser som rör området runt omkring. 

Därigenom blir skiljelinjen mellan artikel 34 och artikel 37 aktuell.169 

Bestämmelser om gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle innebära ett undantag 

från det svenska alkoholmonopolet, alltså från den ensamrätt som Systembolaget är 

innehavare av. En sådan reglering rör alltså inte det svenska alkoholmonopolets 

funktionssätt och utformning då den inte avser hur Systembolaget utövar sin 

ensamrätt. Istället skulle en sådan reglering berör de aktörer som tilldelas tillstånd 

att sälja alkoholdrycker inom ramen för regelverket. Således bör en eventuell EU-

rättslig prövning av regler om gårdsförsäljning av alkoholdrycker uteslutande ske 

enligt artikel 34.170 Huruvida det eventuellt skulle gå att inkludera gårdsförsäljning 

i Systembolaget kommer framställningen därför inte att beröra närmre. 

5.2.4 En åtgärd med motsvarande verkan enligt artikel 34  

Om Sverige skulle införa bestämmelser i syfte att tillåta gårdsförsäljning av 

alkoholdrycker i någon form måste man förhålla sig till de kriterier som ställs upp 

i den EU-rättsliga praxis som myntades i målet Dassonville. Eftersom 

tillämpningsområdet för artikel 34 konstaterades omfatta alla åtgärder som 

överhuvudtaget kan anses ha effekt på handeln mellan medlemsstaterna i EU, såväl 

faktiskt som potentiellt måste utgångspunkten vara, att regler om gårdsförsäljning 
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kommer att falla inom artikelns tillämpningsområde.171 Särskilt då det inte spelar 

någon roll för hur mycket en svensk reglering begränsar gårdsförsäljning av 

alkoholdrycker, då någon nedre gräns eller de minimis-regel inte finnas. Att en 

sådan reglering skulle anses vara för avlägsen för att omfamnas av 

tillämpningsområdet för artikel 34 kan inte anses vara särskilt troligt. Skulle en 

aktör som beviljats gårdsförsäljning i Sverige av en eventuell framtida reglering 

välja att sälja även importerade varor måste även principen om ömsesidigt 

erkännande beaktas varvid sådana varor också måste få säljas.172 Mot denna 

bakgrund skulle i sådana fall att endast tillåta gårdsförsäljning av svensktillverkade 

alkoholdrycker stå i strid med nämnda princip och därmed i strid med den fria 

rörligheten för varor.173För att vara förenlig med den fria rörligheten för varor skulle 

gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige behöva tillåta varor från utländska 

tillverkare såväl som inhemska.174 

Gårdsförsäljning av alkoholdrycker som faller under förbudet i artikel 34 måste på 

något sätt utformas så att en sådan reglering kan undantagas. En utgångspunkt kan 

tänkas vara, efter utfallet vad gäller den finska regleringen i Visnapuu, att motivera 

sådan gårdsförsäljning utifrån tvingande hänsyn. EU-domstolen visade i Visnapuu 

en villighet att innefatta främjandet av turism i begreppet tvingande hänsyn. Om än 

i begränsad form, ansågs traditionell och hantverksmässig tillverkning och 

produktion vara ett sådant intresse som kan omfamnas genom att främja turism. 

5.2.5 Kan gårdsförsäljning utgöra en försäljningsform? 

Svenska bestämmelser om gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle kunna falla 

helt utanför tillämpningsområdet för artikel 34 om de anpassades för att passa in 

under Keck-doktrinen som stadgades i målet Keck & Mithouard. Så som tidigare 

redogjorts för kan åtgärder som inte direkt reglerar hur en varas utseende, så som 

exempelvis form, förpackning, storlek eller utformning, utgöra sådana villkor vilka 

genom EU-domstolens praxis i Keck-doktrinen faller utanför tillämpningsområdet 

för artikel 34. Om en svensk bestämmelse istället skulle reglera var, när samt hur 
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en vara får säljas skulle regleringen istället kunna utgöra en försäljningsform enligt 

Keck-doktrinen.175 Den svenska utredningen som undersökta möjligheterna att 

tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige anförde att det vore en naturlig 

utgångspunkt att betrakta åtgärden som en försäljningsform.176 För att åtgärden ska 

kunna anses utgöra en försäljningsform och inte falla in under tillämpningsområdet 

för artikel 34 måste de tre villkor som åtföljer Keck-doktrinen uppfyllas.177 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att, enligt för vad som redogjorts tidigare 

så måste en åtgärd omfatta samtliga aktörer på den aktuella marknaden, inte ha till 

syfte att påverka handeln mellan medlemsstaterna samt inte utgöra en rättslig eller 

faktiskt diskriminering av varor med ursprung i andra medlemsstater, för att 

omfattas av Keck-doktrinen och därmed inte vara förbjuden enligt artikel 34. För 

att svenska bestämmelser som tillåter gårdsförsäljning ska kunna anses utgöra en 

försäljningsform som därmed inte träffas av förbudet i artikel 34 krävs det att 

bestämmelserna utformats på så vis de överensstämmer med dessa kriterier.178 

Därför blir det även viktigt hur den svenska lagstiftaren definierar begreppet 

gårdsförsäljning. 

Bestämmelserna om gårdsförsäljning av alkoholdrycker bör således inte rikta sig 

till en förutbestämd grupp av aktörer som avses vara överensstämmande med de 

krav som ställs upp. Regleringen behöver vara mer generellt utformad såtillvida att 

en viss kategori aktörer snarare kan vara föremål för beviljande av tillstånd för 

gårdsförsäljning. Exempelvis skulle bestämmelserna kunna beröra de aktörer som 

är tillverkare av alkoholdrycker, vilket även skulle säkerställa att ingen skillnad 

görs på tillverkare med ursprung i andra medlemsstater än Sverige. Vidare skulle 

en sådan generell utformning även säkerställa att syftet med gårdsförsäljning av 

alkoholdrycker i Sverige inte skulle kunna anses vara att påverka utländska aktörer 

eller varor mer än inhemska tillverkare eller varor.179 Under dessa förutsättningar 

skulle bestämmelserna vara förenliga med de krav som ställs upp för 

försäljningsformer, vilka även redogjorts för i de ovan nämnda målen Keck & 
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178 Se avsnitt 2.3.3 f. 
179 SOU 2010:98, s 68 f. 



 56  

Mithouard, De Agostini samt Gourmet.180 Därför behöver det vara tydligt att 

gårdsförsäljning av alkoholdrycker syftar till att utgöra en alternativ 

försäljningskanal till Systembolaget.181 Av den tidigare svenska statliga 

utredningen framgår det att det ur lagstiftarens perspektiv är möjligt att utforma 

bestämmelser som överensstämmer med dessa kriterier och därmed inte innebär en 

rättslig diskriminering för varor med ursprung i en annan medlemsstat. Däremot 

finns det viss risk för att bestämmelserna kan anses vara faktiskt diskriminerande, 

eftersom möjligheterna till gårdsförsäljning i praktiken skulle tänkas gynna svenska 

tillverkare mot bakgrund av att de flesta tillverkare av alkoholdrycker i Sverige får 

antas vara svenska. Det är tillsynes svårt att jämföra sådana förhållanden då tillstånd 

för gårdsförsäljning av alkoholdrycker som tilldelas producenter eller tillverkare 

utgör en relativt begränsad försäljningskanal. Det skulle i många fall inte vara 

lönsamt att sälja utländska varor om volymerna är små avseende transport och andra 

kostnader.182 

Det finländska målet Visnapuu kom efter den svenska statliga utredningen var 

gjord. I Visnapuu ansåg EU-domstolen att Keck-doktrinen saknade relevans. 

Anledningen var att den finländska lagstiftningen inte berörde alla aktörer som var 

aktiva på marknaden för försäljning av alkoholdrycker eftersom 

ensamrättsinnehavaren Alko inte behövde söka sådana tillstånd som erfordrades för 

att få bedriva gårdsförsäljning. Inte heller kunde aktörer som inte var etablerade i 

Finland söka sådana tillstånd.183 

5.2.6 Marknadstillträdet för utländska aktörer 

I den tidigare beskrivna vidareutvecklingen av Keck-doktrinen, konstaterade EU-

domstolen att i de fall en försäljningsform uppfyllde rekvisiten för att anses vara en 

försäljningsform, presumerades denna inte hindra marknadstillträde för varor med 

ursprung i en annan medlemsstat.184 Svenska bestämmelser som tillåter 

gårdsförsäljning av alkoholdrycker vilka dessutom uppfyller de villkor som Keck-

doktrinen ställer kan sannolikt betraktas som en försäljningsform. Av vikt är dock 
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även att sådana bestämmelser inte märkbart påverkar tillträdet till eller påverkar 

konsumenternas beteende på marknaden. Gårdsförsäljning som försäljningskanal 

kan dock antas vara begränsad, om det handlar om försumbara volymer i 

förhållande till Systembolaget. Därav har även den svenska utredningen i frågan 

dragit slutsatsen att gårdsförsäljning av alkoholdrycker, om den utformas på ett 

restriktivt sätt, mycket väl kan förväntas utgöra en sådan försäljningsform som 

avses genom Keck-doktrinen.185 

5.2.7 Proportionalitetsprincipen och gårdsförsäljning 

Hur bestämmelser om gårdsförsäljning av alkoholdrycker står sig vid en bedömning 

av huruvida en sådan reglering är proportionerlig i förhållande till sitt syfte kan 

appliceras på det tidigare beskrivna proportionalitetstestet.186 I den tidigare svenska 

utredningen beträffande gårdsförsäljning ansågs risken för att en sådan reglering 

skulle innebära långtgående inskränkningar utöver vad som är nödvändigt vara 

väldigt liten. Att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker innebär snarare en 

liberalisering gentemot nuvarande reglering. Således kan sådana bestämmelser inte 

anses vara något problem i förhållande till proportionalitetsprincipen. 
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6. Avslutande sammanfattning 

Försäljning av alkoholdrycker omfattas av EU:s inre marknad. Så även eventuell 

gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige. Den inre marknaden är central för den 

ekonomiska integrationen vilken är tänkt att främja en öppen och fri handel mellan 

medlemsstaterna. Den inre marknaden utgörs av de fyra friheterna, varav den fria 

rörligheten för varor är vad som berörs i detta hänseende. Den fria rörligheten för 

varor innebär att offentligt vidtagna åtgärder, såsom exempelvis nationella 

lagstiftningar, vilka utgör hinder i handeln mellan medlemsstaterna är förbjudna. 

Dessa kan delas in i fiskala eller icke-fiskala handelshinder. De icke-fiskala 

handelshindren utgör sådana handelshinder som kan omfattas av artikel 34. 

Kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna 

enligt artikel 34. Kvantitativa importrestriktioner utgör åtgärder som relativt 

självklart är förbjudna. Exempelvis avses olika typer av rent kvantitativa 

begränsningar av varuinförsel. Däremot har lydelsen åtgärder med motsvarande 

verkan gett upphov till en hel del tolkningssvårigheter avseende artikelns 

tillämpningsområde. 

Grunden för tillämpningsområdet för artikel 34 lades i målet Dassonville. Alla 

nationella bestämmelser som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan 

utgöra ett hinder för handeln mellan medlemsstaterna ska anses utgöra en åtgärd 

med motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion. Vad som avses med 

begreppet åtgärd är alla nationella bestämmelser såväl som andra företeelser som 

kan vidtas så tidigt som i marknadsföringsstadiet av den ekonomiska processen för 

en vara. Dels avses åtgärder som direkt eller indirekt diskriminerar, varigenom det 

räcker att åtgärden påverkar en importerad vara för att omfattas. Dels är det 

åtgärdens effekt på marknaden som är av vikt för bedömningen. Det räcker att 

åtgärden potentiellt har en handelshindrande effekt på marknaden. 

En åtgärd som är förbjuden enligt artikel 34 kan under vissa omständigheter godtas 

med stöd av artikel 36 eller något av de undantag som utvecklats i EU-rättsliga 

praxis. De rättfärdigandegrunder som återfinns i artikel 36 är allmän moral, allmän 
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ordning, allmän säkerhet samt allmän hälsa. I målet Cassis de Dijon utvecklade EU-

domstolen villkor genom vilka en förbjuden åtgärd likväl kan tänkas vara godtagbar 

i förhållande till den fria rörligheten för varor. Nationella åtgärder som utgör ett 

handelshinder måste enligt EU-domstolen vara nödvändiga för att uppfylla sitt 

syfte. Vidare måste varor som är lagliga i en medlemsstat ömsesidigt erkännas av 

andra medlemsstater som importerar varan. Finns nationella bestämmelser som 

förbjuder varor som är lagliga i en annan medlemsstat kan dessa alltså anses utgöra 

ett hinder i handeln mellan medlemsstaterna och därmed utgöra en sådan förbjuden 

åtgärd som avses i artikel 34. EU-domstolen angav i målet att sådana förbjudna 

åtgärder kan vara godtagbara med stöd av tingande hänsyn. Sådana skäl kan utgörs 

av skydd för folkhälsan, konsumentskydd, effektiv skattekontroll eller god 

handelssed. Således kan förbjudna åtgärder enligt artikel 34 grundas på dessa 

rättfärdigandegrunder. Åtgärder som rättfärdigas på de grunder som anges i artikel 

36 eller av tvingande hänsyn måste dock vara förenliga med 

proportionalitetsprincipen. Således får sådana åtgärder inte gå utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå syftet. 

EU-domstolen utvecklade i målet Keck & Mithouard ett resonemang genom vilket 

olika åtgärder som kan anses utgöra försäljningsformer kan falla helt utanför 

tillämpningsområdet för artikel 34. Nationella bestämmelser rörande 

produktrelaterade villkor för varan i sig måste åtskiljas från villkor som rör hur eller 

på vilket sätt en vara får säljas. Sådana bestämmelser som reglerar hur eller på vilket 

sätt en vara får säljas anses utgöra försäljningsformer vilka faller helt utanför artikel 

34. Åtgärder som utgör en sådana försäljningsform får inte hindra tillträdet till 

marknaden för varor från andra medlemsstat. För att uppfylla detta villkor måste de 

nationella bestämmelserna gälla för samtliga berörda näringsidkare som är 

verksamma på den aktuella marknaden. De måste också påverka avsättningen av 

inhemska varor och utländska varor på samma sätt. Såväl rättsligt som faktiskt. I 

målet Gourmet utvecklade EU-domstolen sitt resonemang. Om bestämmelsen inte 

gör någon åtskillnad rent rättsligt kan analysen för huruvida bestämmelsen gör 

någon åtskillnad rent faktiskt ske genom att se till hur åtgärden påverkar tillträdet 

till marknaden. 

Tillämpningsområdet för artikel 34 begränsas ytterst av hur en åtgärd påverkar 

marknadstillträdet. Gränsdragningen gjorde EU-domstolen i målet Trailers. Hur 
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avlägsen en åtgärd är från sin effekt kan åskådliggöras av hur användningsområdet 

för en vara begränsas i en medlemsstat.  Om effekten av en bestämmelse innebär 

att efterfrågan blir obefintlig påverkas marknadstillträdet negativt. Därav utgör en 

sådan bestämmelse en åtgärd med motsvarande verkan som är förbjuden enligt 

artikel 34. 

Det svenska alkoholmonopolet har till syfte att begränsa de negativa effekterna av 

alkoholkonsumtion. Genom detaljhandelsmonopolet har Systembolaget ensamrätt 

att bedriva försäljning av alkoholdrycker i Sverige. Det svenska 

detaljhandelsmonopolet omfattas av artikel 37. I målet Franzén prövades 

detaljhandelsmonopolet och godkändes av EU-domstolen. Däremot måste dess 

utformning samt dess funktionssätt anpassas så ingen diskriminering sker avseende 

anskaffnings- och saluföringsvillkor. Ändamålet med artikel 37 är att 

medlemsstater i EU ska kunna använda statliga handelsmonopolet för att uppfylla 

mål av allmänintresse. Att statliga handelsmonopol utgör handelshinder är en 

nödvändig följd. Artikel 37 reglerar endast de nationella bestämmelser som direkt 

påverkar hur ensamrättsinnehavaren utövar den tilldelade ensamrätten. Alla andra 

bestämmelser på området som berör aktörer eller varor runt omkring 

ensamrättsinnehavaran som sådan faller inom tillämpningsområdet för artikel 34. 

Nationella bestämmelser som tillåter gårdsförsäljning av alkoholdrycker faller 

inom tillämpningsområdet för artikel 34. Sådan gårdsförsäljning av alkoholdrycker 

som tillåts sida vid sida med detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker finns i 

Finland. Där kan ett detaljhandelstillstånd för producenter av alkoholdrycker 

erhållas för försäljning på tillverkningsstället. Regleringen prövades i det finska 

målet Visnapuu. EU-domstolen konstaterade att vad gäller de finska 

bestämmelserna så utgör de inte en försäljningsform enligt de villkor som ställdes 

upp i Keck & Mithouard. Anledningen var att detaljhandelstillståndet endast kunde 

sökas av producenter som var verksamma i Finland. Gårdsförsäljningen av 

alkoholdrycker i Finland godtogs dock som ett undantag till 

detaljhandelsmonopolet på grundval av tvingande hänsyn. De skäl som angavs av 

Finland var, förutom att skydda folkhälsan och allmän ordning, att främja turism 

genom att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker i begränsad form för varor som 

tillverkades med traditionella och hantverksmässiga metoder. 
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Gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige skulle uteslutande omfattas av 

förbudet i artikel 34 så länge de inte berör monopolets utformning eller 

funktionssätt. Sådana bestämmelser omfattas enligt de kriterier som ställdes upp i 

Dassonville genom vilka bestämmelserna som utgör hinder i handeln mellan 

medlemsstaterna är förbjudna. För att gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige 

ska kunna utgöra en förbjuden åtgärd enligt artikel 34 och samtidigt vara godtagbar 

måste dessa i sådana fall motiveras utifrån någon av de rättfärdigandegrunder av 

tvingande hänsyn som har utvecklats genom EU-rättslig praxis. Alternativt skulle 

sådana bestämmelser kunna ta sikte på de villkor för att utgöra en försäljningsform 

som ställdes upp i Keck & Mithouard. Därigenom skulle svenska bestämmelser för 

att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker kunna falla helt utanför artikel 34. Av 

yttersta vikt, vilket synliggjordes i Visnapuu beträffande den finländska 

regleringen, är att tillstånd för att bedriva gårdsförsäljning av alkoholdrycker i 

Sverige måste kunna sökas av såväl inhemska som utländska aktörer. 

Avslutningsvis kan det således konstateras att gårdsförsäljning av alkoholdrycker 

sida vid sida med det svenska detaljhandelsmonopolet kan vara en möjlighet. 

Åtminstone om bestämmelserna anpassas för att antingen kunna motiveras utifrån 

skäl av tvingande hänsyn eller konstrueras så att de utgör en försäljningsform som 

därmed faller helt utanför förbudet i artikel 34. 
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