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Summary  

 
This paper deals with the free movement of goods in relation to the Swedish alcohol 

monopoly. Furthermore, the focus is on Systembolaget and its future if farm sales 

of alcoholic beverages is allowed in Sweden. The provisions relevant to the essay's 

examination are Articles 34, 36 and 37 TFEU. The questions that the paper thus 

aims to answer are firstly how articles 34 and 37 relate to each other in relation to 

the Swedish alcohol monopoly and secondly what the effect of the farm sale could 

be on the Swedish alcohol monopoly if it is allowed in Sweden. The conclusions 

that could be drawn after the investigation was made, among other things, that the 

boundary between articles 34 and 37 is not entirely clear. The articles may be 

applied differently depending on whether it is justified on the basis of an obstacle 

to the free movement of goods under Article 34 or the functioning of the retail 

monopoly under Article 37. Regarding farm sales of alcoholic beverages, this is 

considered to be fully possible but there are debates, however, as to whether 

Systembolaget and its alcohol monopoly will remain or not. Any clearer conclusion 

about this cannot therefore be made until after the next public enquiry of farm sales 

in 2020.  
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Sammanfattning 

 
Denna uppsats behandlar den fria rörligheten för varor i relation till det svenska 

alkoholmonopolet. Vidare ligger fokus på Systembolaget och dess framtid om 

gårdsförsäljning av alkoholdrycker blir tillåtet i Sverige. De bestämmelser som är 

relevanta i uppsatsens undersökning är artiklarna 34, 36 och 37 FEUF. De 

frågeställningar som uppsatsen följaktligen syftar till att besvara är för det första 

hur artiklarna 34 och 37 förhåller sig till varandra i relation till det svenska 

alkoholmonopolet och för det andra vad gårdsförsäljningens effekt skulle kunna 

medföra för det svenska alkoholmonopolet om det blir tillåtet i Sverige. De 

slutsatser som kunde dras efter den gjorda undersökningen var bland annat att 

gränsdragningen mellan artikel 34 och 37 inte är helt klar. Artiklarna kan tillämpas 

olika beroende på om det motiveras utifrån ett hinder mot den fria rörligheten för 

varor enligt artikel 34 eller detaljhandelsmonopolets funktionssätt enligt artikel 37. 

Beträffande gårdsförsäljning av alkoholdrycker anses detta som fullt möjligt att 

införa men det råder dock debatter kring huruvida Systembolaget och dess 

alkoholmonopol kommer att bestå eller inte. Någon tydligare slutsats om detta kan 

således inte göras förrän efter gårdsförsäljningens nästa utredning år 2020.  
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Förkortningar 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En av Sveriges mest centrala händelser i svensk modern historia är 

folkomröstningen år 1994 där 52 % av befolkningen röstade ”Ja” till förslaget om 

Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (fortsättningsvis EU). 

Medlemskapet började därefter gälla den 1 januari år 1995.1 Idag är det 28 länder 

som är medlemmar i EU och det är i dessa tillsammans med EES-länderna (Island, 

Norge & Lichtenstein) som den inre marknaden existerar. Det finns vidare fyra 

centrala delar inom den inre marknaden som kallas för de fyra friheterna. Detta 

innebär att det ska råda fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom 

EU-länderna. Att unionen ska upprätta en inre marknad och vara ett område utan 

inre gränser framgår av artikel 3.3 i Fördraget om Europeiska unionen (FEU) och 

artikel 26 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 

Bestämmelsen om att det ska råda fri rörlighet för varor finns reglerat i artikel 34 

FEUF (fortsättningsvis artikel 34). Artikeln föreskriver att det är förbjudet med 

kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan. Den fria 

rörligheten för varor kan således endast rättsligt inskränkas om de grundläggande 

samhällsintressena behöver skyddas enligt artikel 36 FEUF (fortsättningsvis artikel 

36). Exempel på sådana samhällsintressen kan handla om allmän säkerhet, hälsa 

och miljö. Dessa skyddsåtgärder måste i sig vara så lite handelshindrande som 

möjligt och vara både nödvändiga och proportionerliga till sitt syfte samt icke 

diskriminerande.   

 

På den inre marknaden finns det en del länder som utövar olika typer av monopol. 

Trots att offentliga monopol kan ses som handelshindrande är de tillåtna så länge 

de inte diskriminerar anskaffnings- och saluföringsvillkor.2 I Sverige finns det 

välkända detaljhandelsmonopolet, som med ensamrätt bedrivs av Systembolaget 

                                                
1 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders. Europarättens grunder, Nordstedts Juridik, Stockholm. 6 uppl., 2018. s. 
27 f. 
2 A.a. s. 439. 
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AB (fortsättningsvis Systembolaget). Frågan om det svenska alkoholmonopolet 

tillsammans med den fria rörligheten för varor har legat till grund för många 

diskussioner i rättsfall och doktrin. Bestämmelserna om det statliga 

detaljhandelsmonopolet och dess funktionssätt finns stadgat i artikel 37 FEUF 

(fortsättningsvis artikel 37). Historiskt sett var det första målet som tog upp frågan 

om det svenska alkoholmonopolet brottmålet mot Franzén3. I målet prövades det 

om Sveriges förbud mot privat alkoholförsäljning var förenligt med EU-rätten. 

Sedan detta avgörande kom har en hel del utvecklats inom rättsområdet och lett 

fram till den aktuella debatten om rättsläget gällande gårdsförsäljning av 

alkoholdrycker i Sverige. Själva begreppet gårdsförsäljning har ingen klar 

definition. Dock beskrivs det som en typ av försäljning på en landsbygd där en gård 

genom sina egenodlade råvaror producerat alkoholdryckerna.4 Frågan huruvida 

Systembolaget skulle kunna äventyras av gårdsförsäljning lämnar vidare utrymme 

för analys. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med förevarande uppsats är att utreda den fria rörligheten för varor i relation 

till det svenska alkoholmonopolet. Även möjligheten till gårdsförsäljning av 

alkoholdrycker, och om det kan påverka alkoholmonopolet, kommer att utredas. I 

den EU-rättsliga regleringen kommer fokus bara att ligga på artiklarna 34, 36 och 

37, övriga artiklar kommer det därför att bortses ifrån. Målet är således att få en 

uppfattning om vad som är gällande rätt och i vilken riktning rättsutvecklingen går 

mot. De frågeställningar som utredningen i denna uppsats syftar till att besvara är 

alltså följande:  

 
§ Hur förhåller sig art. 34 och 37 till varandra i relation till det svenska 

alkoholmonopolet? 

 
§ Vad skulle effekten av tillåten gårdsförsäljning kunna medföra för det 

svenska alkoholmonopolet?  

                                                
3 Mål C-189/95 Brottmål mot Harry Franzén. 
4 SOU 2010:98. s. 87. 
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1.3 Avgränsningar 

De tre friheterna om rörlighet för kapital, människor och tjänster kommer inte att 

tas upp. Inte heller kommer någon jämförelse med det svenska spelmonopolet och 

det gamla apoteksmonopolet att beröras. Dock kommer Hanner-målet5, som 

handlar om apoteksmonopol, att tas upp för jämförelse med Franzén-målet. 

Bedömningen i målet är relevant i förhållande till uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

 

1.4 Metod 

För framställningen av uppsatsens undersökning om ämnet så kommer både 

rättsdogmatisk och EU-rättslig metod att användas. Anledningen till att dessa två 

metoder valts är för att de kompletterar varandra väl och tillsammans kommer att 

kunna fastställa vad som är gällande rätt inom det ämnesområde som uppsatsen 

behandlar.  

 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 
Metoden handlar huvudsakligen om att söka svar i de allmänt accepterade 

rättskällorna så som lag, praxis, förarbeten och doktrin.6 Med doktrin avses den 

juridiska rättsvetenskapliga litteraturen, vilken kan te sig olika i form och källor. 

Vad som finns att hämta inom doktrinen kan variera stort beroende på vilket ämne 

det rör sig om. Detta eftersom vissa områden är mer omtalade och utforskade än 

andra.  

 

Syftet med den rättsdogmatiska metoden sägs ofta handla om att göra en 

rekonstruktion av en rättsregel eller att lösa ett rättsligt problem med hjälp av en 

annan rättslig regel.7 Vanligtvis utgår den rättsdogmatiska metoden utifrån en 

konkret problemställning där arbetets gång mestadels går ut på att lägga ner tid på 

att på att analysera problemställningens relevans och utformning. En god jurist 

kallas den som vet hur man analyserar och tillämpar lagen och andra allmänna 

                                                
5 Mål C-438/02 Brottmål mot Krister Hanner. 
6 Nääv, M & Zamboni, M (red.). Juridisk metodlära, Studentlitteratur AB, Lund. 2 uppl. 2018. s. 21. 
7 Ibid. 
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principer från t.ex. praxis och doktrin. Det handlar sålunda om att kunna hantera 

den s.k. ”verktygslåda” som den rättsdogmatiska metoden tillhandahåller.8 En jurist 

definieras såtillvida utifrån dennes förmåga att kunna analysera rätten, vilket vidare 

innefattar mer än att bara kunna läsa lagtext och rättsfall.9  

 

Rättskällors auktoritet kan variera. Både praxis och lagar sägs ha formell auktoritet. 

Vad gäller doktrinen beror auktoriteten på den styrka som argumenten ger. 

Propositionsuttalanden, som är en form av förarbete, har i vissa fall ansetts ha 

formell auktoritet medan de i andra fall setts som en doktrin-källa. Dock har 

propositionsuttalandena i sådana fall tillmätts en större betydelse än det 

genomsnittliga doktrinuttalandet. Hur författaren ställer sig i relation till 

preliminära tolkningsspörsmål är ett karakteristisk drag för rättsdogmatiken. Vad 

som också visar på förmåga till rättsdogmatisk analys är hur ett förarbetsuttalande 

vägs mot ett mer ändamålsinriktat argument. Vidare används ofta empiriska och 

statistiska metoder, vilket båda är samhällsvetenskapliga, inom rättsdogmatiken för 

att se hur en rättsregel appliceras i praktiken. I likhet med samhällsvetenskapen 

känner sig också rättsdogmatiken bekväm med att interagera med andra rättssystem 

som har liknande frågeställningar.10  

 

Rättsdogmatiken är en tolkningslära, allt handlar om hur en rättsregel tolkas. Vad 

som kännetecknar den rättsdogmatiska debatten är huruvida det rör sig om en 

omformulering av problemet eller sökandet efter ett nytt svar. Det som är av störst 

vikt i en tvistefråga är att fastställa det huvudsakliga rättsliga problemet. De 

argument som är tillåtna kan skilja sig åt beroende på huruvida frågan behandlar 

tillämpningen av en rättsregel (restriktivare argumentation) eller hur en rättsregel 

ska utformas för framtida användning (friare argumentation). Detta beror också på 

om rättsområdet omfattar straffrätt eller civilrätt. Det är striktare regler gällande 

straffrätten eftersom den berör den grundläggande rättssäkerheten.11 

  

                                                
8 Nääv & Zamboni. 2018. s. 23 f. 
9 A.a. s. 25. 
10 A.a. s. 28 f. 
11 A.a. s. 29 ff. 
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1.4.2 EU-rättslig metod 
EU är en internationell organisation som har sitt ursprung ifrån folkrätten. EU-

rätten förklarades utgöra en egen rättsordning inom folkrätten i det kända rättsfallet 

van Gend en Loos12. Precis som för nationell rätt tillämpas flera olika metoder inom 

EU-rätten och inte endast en. Det finns bland annat ekonomiska, komparativa och 

kritiska metoder. Den EU-rättsliga metoden ses som ett tillvägagångsätt för att 

handskas med de EU-rättsliga källorna. När det gäller hur de EU-rättsliga reglerna 

bör tolkas och tillämpas i den nationella rätten ligger fokus på hur de samverkar 

med varandra. EU har som rättsordning dock ej fullständigt klassificerats. Det råder 

olika uppfattningar om huruvida EU-rätten är att anse som en del av folkrätten eller 

den nationella rätten. Kanske ska den tolkas som en mix av dessa. Vidare har den 

nationella rätten sammanfallit mer och mer med den internationella rätten, därför är 

det viktigt att kunna härleda vilken rättsordning som källorna kommer ifrån.13 

 

EU grundades med syftet att säkra freden och utvecklingen av demokratin samt att 

stärka medlemsstaternas konkurrenskraft på den globala marknaden. EU har alltså 

haft ett starkt fokus på dess inre marknad och skyddet av de grundläggande 

rättigheterna. De EU-rättsliga reglerna har direkt effekt på medlemsstaternas 

nationella rätt. Vid en konflikt mellan regelverken, har EU-rätten ett företräde 

framför nationell rätt. Men för att EU-rätten ska gälla på nationell nivå finns det 

några grundläggande principer som måste vara uppfyllda. Dessa är: principen om 

tilldelade befogenheter, principen om lojalt samarbete, intresset av att EU-rätten 

uppnår sin verkan enligt dess ändamål och respekten för medlemsländernas 

nationella identiteter.14 

 

EU:s förordningar har direkt tillämplighet och EU:s direktiv ska vara 

implementerade i medlemsstaternas nationella regleringar. Hur stor del som 

Sveriges lagstiftning antagit från EU:s förordningar och direktiv är svår att 

specificera, men ca 25-30 % av den gällande lagstiftningen beräknas ha en koppling 

till EU-rätten. EU-domstolen är välkänd för att ha en stark roll inom utvecklingen 

                                                
12 Mål 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska 
skatteförvaltningen. I målet slogs principen om direkt effekt fast. 
13 Nääv & Zamboni. 2018. s. 109 f. 
14 A.a. s. 110 ff. 
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av EU-rätten och påverkar hur den ska tillämpas av medlemsstaterna. Generellt kan 

sägas att EU:s lagstiftning utmärker sig för att vara detaljerad och teknisk medan 

EU-domstolens praxis anses hålla sig mer principiell. Det är EU-domstolen själv 

som utvecklat principerna för hur EU:s regelsystem ska tillämpas på den nationella 

nivån för medlemsstaterna. Det har genom olika fördrag och praxis fastställts 

bestämmelser om de grundläggande rättigheterna och de allmänna rättsprinciperna. 

Gällande skyddet för de grundläggande rättigheterna så har dess utveckling skett 

främst genom interaktion mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna. 

Idag är det dessutom mer vanligt att EU företräder de nationella domstolarna i 

internationella mål, på så vis kan det även undersökas hur långt EU:s grundläggande 

rättigheter sträcker sig globalt.15 

 

I EU-rätten är rättsutvecklingen av den inre marknaden av stor vikt. Huruvida EU:s 

regler implementeras i de nationella rätterna kan variera beroende på om det är s.k. 

minimidirektiv (medlemsstaterna får avvika från reglerna och ha strängare 

bestämmelser) eller fullharmoniseringsdirektiv (medlemsstaterna får 

överhuvudtaget inte avvika från reglerna). Uppdelningen av EU-rätten och nationell 

rätt har utvecklats till att bli en mer sammanflätad förvaltningsorganisation.16 

 

En EU-rättslig tolkningsmetod som EU-domstolen är känd för att använda sig av är 

den teleologiska tolkningen. Denna metod kan sägas utgöra en egen tolkningsstil 

som EU-domstolen utvecklat.17 Den teleologiska tolkningen kallas även för den 

ändamålsorienterade lagtolkningsmetoden och används främst när en bestämmelse 

är otydlig. Metoden har fått stort genomslag i EU-rätten just med anledning av att 

de EU-rättsliga bestämmelserna har varit och fortfarande anses vara ganska vaga 

och oklara. Det är tänkt att EU-rätten ska fyllas ut med bestämmelser från 

sekundärrätten, vilket innebär att EU-domstolen får en rättsskapande ställning när 

det saknas uttömmande regler. Att göra innehållet i de EU-rättsliga bestämmelserna 

rimligt och sammanhängande ankommer sålunda på EU-domstolen. Den 

teleologiska metoden fyller i huvudsak tre syften inom EU-rätten. Det första 

                                                
15 Nääv & Zamboni. 2018. s. 115 ff. 
16 A.a. s. 119 ff. 
17 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida. EU-rättslig metod - Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
Norstedts Juridik, Stockholm. 2 uppl., 2011. s. 158. 
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handlar om att främja de syften som eftersträvas med hjälp av särskilda 

bestämmelser. EU-domstolens uppgift är alltså att välja den tolkning som bäst 

överensstämmer med en viss bestämmelses syfte. Detta är tolkningsmetodens mest 

traditionella användningssätt, vilket även förekommer i medlemsstaternas 

nationella domstolar. Det andra syftet handlar om att se till så att orimliga 

konsekvenser inte uppstår som följd av bokstavstrogna tolkningar. 

Tolkningsresultat som är orimliga i förhållande till EU-rättens bestämmelser och 

principer ska med andra ord undvikas. Detta gör att EU-domstolen är mer 

självständig och kreativ i sin roll, jämfört med de nationella medlemsstaternas 

domstolar, eftersom dess ansvar för att rätten respekteras är större. Det tredje syftet 

handlar om att utfylla EU-rättsliga luckor. Även nationella domstolar kan ägna sig 

åt att fylla ut luckor i lagen men sådana luckor brukar inte vara lika många och 

omfattande som i EU-rätten.18 

 

De svenska domstolarna har genom åren utvecklats i sin rättstradition. För ca 30 år 

sedan rådde det mer samordning i rättskällorna vilket jämfört med idag ser 

annorlunda ut. Detta med anledning av att EU-rätten numera har blivit mer förenlig 

med den svenska rätten. Det diskuteras ibland att hanteringen av EU-rätten är 

”dold” i de svenska domstolarna. Med detta menas att HD ibland inte refererar till 

några EU-rättsliga principer i sina domskäl trots att det är tydligt att de finns med 

och har påverkat domstolens bedömning. Detta innebär dock inte att det finns en 

ovilja från de svenska domstolarna att använda sig av EU-rättsliga principer. Vidare 

framförs även ibland argumentet om ”en kvardröjande osäkerhet vid hantering av 

vaga – men hierarkiskt höga – principer”. Sverige har vid domstolarnas 

rättstillämpning varit restriktiva med tillämpning av EU-domstolens 

förhandsavgöranden. Men inte heller detta tyder på en ovilja att tillämpa dem.19  

 

Det kan slutligen betonas att förarbeten inte används som källa för att förstå en 

artikels innebörd inom EU-rätten. Motsvarigheten till svenska, nationella 

förarbeten saknas. Det är främst från analyser och sammanfattningar av rättspraxis 

                                                
18 Hettne & Otken, Eriksson. 2011. s. 168 f. 
19 Nääv & Zamboni. 2018. s. 137 ff. 
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från domar i EU-domstolen som källor med mycket högt rättskällevärde kommer 

från.20 Detta till skillnad från nationell rätt där förarbeten har större betydelse.  

 

1.5 Material  
Med bakgrund av de metoder som valts i denna uppsats kommer användningen av 

material falla sig naturligt i enlighet med de ovan nämnda metodbeskrivningarna. 

En djupare undersökning och användning av rättspraxis kommer därför att tillmätas 

stort utrymme i denna uppsats, eftersom det tillhandahåller det mest relevanta 

materialet. Praxis innefattar domar från såväl EU-domstolen som nationella 

domstolar. Primärt kommer fokus att ligga på EU-domstolens domar och 

tolkningsbesked och sekundärt de nationella domstolarnas slutliga bedömning. 

Även generaladvokaters förslag till avgörande kommer studeras för att kunna ge en 

djupare förståelse för de olika tolkningar som finns inom rättsområdet. Poängterar 

dock att dessa förslag inte är domar och således besitter ett mer begränsat 

rättskällevärde. I denna uppsatsens utredning är det generaladvokaterna Elmer och 

Légers förslag till avgörande som är av betydelse för det ämne som uppsatsen 

behandlar. För övrigt kommer doktrin i form av rättsvetenskaplig litteratur och 

artiklar att användas samt relevanta förarbeten/utredningar och lagregleringar.  

 

1.6 Forskningsläget  

Forskningsläget kring den fria rörligheten för varor i relation till det svenska 

alkoholmonopolet har med tiden utvecklats genom ett flertal undersökningar. Det 

finns en hel del studier kring den fria rörligheten för varor men det finns däremot 

inte lika mycket utrett om alkoholmonopolet. Dock har frågan om gårdsförsäljning 

av alkoholhaltiga drycker blivit aktuell igen efter att den tidigare tagits upp två 

gånger utan framgång till ändrad lagstiftning. En tredje utredning av frågan ska 

således äga rum ännu en gång år 2020.21 Tills dess fortgår debatten om huruvida 

det svenska alkoholmonopolet kommer att bestå om gårdsförsäljning blir tillåtet. 

                                                
20 Hettne & Otken, Eriksson. 2011. s. 122. 
21-http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellationsdebatt/gardsforsaljning_H61014. 
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Några av de olika vetenskapliga artiklar som finns kring uppsatsens ämne redogörs 

det följaktligen för nedan.  

 

Jörgen Hettne skrev år 2004 om ”EU, monopolen och försvaret av den rådande 

ordningen”22. Han analyserade i denna artikel det svenska alkoholmonopolet, med 

utgångspunkt i Franzén-målet, i förhållande till EU-rätten. Han gjorde även en 

jämförelse med spel- och apoteksmonopolet.  

 

Vidare skrevs en artikel om ”Rosengren – A ”Franzén light”?”23 av Martin 

Johansson år 2007. Johansson gjorde i denna artikel en analys om EU-domstolens 

bedömning i Rosengren-målet24 samt diskuterade om artiklarna 34 och 37 FEUF 

som domstolen hänvisat till i målet. En djupare jämförelse gjordes även med det 

tidigare nämnda Franzén-målet. 

 

En annan artikel skriven av Hettne år 2009 handlade om ”Monopol i förändring – 

EU-anpassning eller samhällsutveckling?”25. Här undersökte Hettne hur det 

svenska alkoholmonopolet, apoteksmonopolet och spelmonopolet bedömts enligt 

EU-rätten efter Sveriges inträdande i EU. Syftet med detta var att se hur 

monopolens rättsutveckling sett ut och förändrats genom åren och om det isåfall 

berott på anpassning till EU-rätten eller utvecklingen av samhället. I denna artikel 

är det endast delen om alkoholmonopolet som är av intresse.   

 

Hettne undersökte vidare i sin artikel om ”Alkotaxi och alkoholpolitik – E-handel 

och gårdsförsäljning i Finland”26 år 2016 huruvida den ändrade 

alkohollagstiftningen i Finland skulle kunna komma att påverka den svenska 

alkohollagstiftningen. Han jämförde således det svenska och finska systemet med 

varandra. Jämförelsen gjorde han med utgångspunkt i det finska Alkotaxi-målet27.  

 

                                                
22 Hettne, Jörgen. EU, monopolen och försvaret av den rådande ordningen. Europarättslig tidskrift. 2004. 
23 Johansson, Martin. Rosengren – A ”Franzén light”?. Europarättslig tidskrift. 2007. 
24 Mål C-170/04 Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren. 
25-Gustavsson, Sverker m.fl. Hur gemensam är den europeiska gemenskapen? Europaperspektiv 2009. 
Santérus Förlag, Stockholm. 1 uppl., 2009. s. 154-177. 
26 Hettne, Jörgen. Alkotaxi och alkoholpolitik – E-handel och gårdsförsäljning i Finland. Europarättslig 
tidskrift. 2016. 
27 Mål C-198/14 Valev Visnapuu mot Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) och Suomen valtio – Tullihallitus. 
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1.7 Disposition 

I den andra delen av denna uppsats kommer det i kapitel två att ges en redogörelse 

för EU-rätten och den fria rörligheten för varor. Inledningsvis kommer EU:s 

reglering kring den fria rörligheten tas upp, därefter följs denna upp av allmänna 

rättsprinciper och rättspraxis från EU. 

 

I uppsatsens tredje kapitel kommer det svenska alkoholmonopolet och den fria 

rörligheten för varor att beskrivas. Först ges en bakgrund till det svenska 

alkoholmonopolets framväxt. Därefter görs en beskrivning av alkoholmonopolets 

reglering och verksamhet (tillsyn och hantering av inköp och försäljning). Den 

sistnämnda delen fokuserar främst på Systembolagets e-handel och hemleverans. 

Vidare redogörs det för EU-rättens reglering av statliga handelsmonopol, och en 

jämförelse görs sedan mellan de aktuella bestämmelserna. Slutligen beskrivs några 

centrala rättsfall för området.  

 

I uppsatsens fjärde kapitel kommer inledningsvis en bakgrund om gårdsförsäljning 

av alkoholdrycker i Sverige att ges. Denna följs av en redogörelse för de föregående 

förslagen om gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige samt den kommande 

utredningen år 2020. En jämförelse görs också med Finlands rättssystem där det 

finns strikta regler för såväl Finlands alkoholmonopol som gårdsförsäljning av 

alkoholdrycker. Vidare redogörs det för den aktuella debatten i Sverige om 

rättsläget gällande gårdsförsäljning och vad ett eventuellt godkännande av detta 

skulle kunna ge för effekter för det svenska alkoholmonopolet.  

 

I uppsatsens femte kapitel ges en avslutande sammanfattning, vilket inkluderar 

analys och slutsatser. 

  



 14 

2. EU-rätten & den fria rörligheten 
för varor 

2.1 EU-rättens regler om den fria rörligheten för varor 

Att det ska råda fri rörlighet för varor mellan medlemsstaterna, oavsett vart de 

kommer ifrån, är som nämnt en utav EU:s fyra grundläggande friheter. Vad som är 

en vara i detta sammanhang har EU-domstolen definierat i rättspraxis. Av denna 

framgår att en vara är en materiell produkt som har ett ekonomiskt värde och kan 

värderas i pengar vilket möjliggör kommersiella transaktioner.28 Vad som gäller 

enligt FEUF angående förbudet och dess undantag mot att hindra den fria 

rörligheten för varor kommer det att redogöras för följande.  

 

2.1.1 Artikel 34 – förbudet  
Artikel 34 föreskriver att det är förbjudet med kvantitativa importrestriktioner och 

åtgärder med motsvarande verkan. Det är därför otillåtet med bland annat 

diskriminerande regler som sätter upp olika krav för olika länder.29 Dock framgår 

det inte av formuleringen i artikel 34 att åtgärder med motsvarande verkan måste 

vara diskriminerande. Detta har istället definierats i rättspraxis.30  

 

Artikel 34 har direkt effekt vilket betyder att den kan åberopas direkt inför 

nationella domstolar. Detta kan göras av en enskild gentemot en medlemsstat. Ett 

begrepp som riktar sitt fokus på det handelshämmande organets funktion istället för 

formella benämningar eller utformningar är statsåtgärder. Begreppet har av EU-

domstolen getts en ganska omfattande innebörd. Den har anfört att en verksamhet 

                                                
28 Weiss, Freidl & Kaupa, Clemens. European Union Internal Market Law. University Press, Cambridge. 1 
uppl., 2014. s. 41. 
29 Bernitz, Ulf. Svensk och europeisk marknadsrätt I – Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 
grundvalar, Norstedts Juridik, Stockholm. 4 uppl., 2015. s. 23 f. 
30 Barnard, Catherine & Peers, Steve. European Union Law. Oxford University Press, Oxford. 2 uppl., 2017. 
s. 348. 
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förmodas vara statlig då staten till stor del finansierar den eller på något sätt har 

kontroll och inflytande över den. Samma gäller för privata förbund som agerar med, 

eller får hjälp av, staten.31  

 

Vidare har artikel 34 varit mycket omdiskuterad i doktrin, praxis har genom åren 

utvecklats en del i sitt tillämpningsområde och blivit mer tydlig. För att artikeln ska 

kunna tillämpas krävs det att de nationella ländernas regleringar påverkar 

samhandeln inom EU negativt. Detta kallas också för samhandelskriteriet. Ett 

samhandelshinder kan utgöras av många skilda saker. En åtgärd kan påverka 

samhandeln trots att den inte är diskriminerande, men  då endast om samhandeln 

påverkas negativt. Diskrimineringsförbudet är en central princip som genomtränger 

allt, den omfattar sådant som grundas på nationalitet och nationella restriktioner.32 

De diskriminerande åtgärderna beskrivs i artikel 34 som ett förbud mot kvantitativa 

importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan. Diskriminering i detta 

sammanhang måste, som redan nämnts, i grunden vara baserad på nationalitet.33  

 

2.1.2 Artikel 36 - undantagen 
I vissa fall kan de hinder som stadgas i artikel 34 vara berättigade enligt artikel 36 

om det gäller skydd mot allmän säkerhet, ordning, moral eller hälsa. Artikeln utgör 

alltså en undantagsregel för sådana åtgärder som är till fördel för eller nödvändigt 

för samhället.34 I förhållande till denna uppsats är undantag på grund av den 

allmänna folkhälsan den mest förekommande. Huruvida en diskriminering av en 

vara, eller annan åtgärd som hindrat den fria rörligheten för varor, har skett eller 

inte, har tagits upp ett flertal gånger i EU-domstolen. Det har således gjorts flera 

undantag där inskränkningar mot den fria rörligheten av varor varit tillåtna med 

stöd av artikel 36. Avgöranden om detta tas upp i kommande avsnitt.  

 

Artikeln möjliggör med andra ord diskriminerande nationella åtgärder, vilket 

innebär att importerade och inhemska produkter får lov att behandlas olika. Av 

utlåtanden från domstolen har det framgått att det endast får göras en snäv tolkning 

                                                
31 Bernitz & Kjellgren. 2018. s. 317. 
32 A.a. s. 318. 
33 A.a. s. 322. 
34 Barnard & Peers. 2017. s. 346. 
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av artikeln och att man inte får åberopa sådana syften som inte direkt går att utläsa 

från artikelns text. Det är de nationella myndigheterna som bär ansvaret att bevisa 

att deras nationella regelsystem är nödvändiga i förhållande till syftet att skydda 

något av de intressen som stadgas i artikel 36. Med detta måste också åtgärden stå 

i proportion till sitt syfte och ett mindre handelshindrande alternativ får inte vara 

möjligt (proportionalitetsprincipen, se avsnitt 2.2.1). Det aktuella området för det 

undantag man vill göra enligt artikel 36 får inte heller vara harmoniserat, dvs. ha 

införts och reglerats genom andra rättsakter.35   

 

Slutligen kan det nämnas att artikel 36 är det enda undantaget reglerat i FEUF 

rörande fri rörlighet för varor. Det finns emellertid andra undantag som genom 

tillämpning av allmänna rättsprinciper, exempelvis ovan nämnda 

proportionalitetsprincip. Allmänna rättsprinciper tas upp i nästa avsnitt.  

 

2.2 Allmänna rättsprinciper och rättspraxis 

Något som getts stort utrymme i den EU-rättsliga doktrinen är de allmänna 

rättsprinciperna. EU-domstolen skyddar de grundläggande rättigheterna genom att 

hantera Europakonventionen och medlemsstaternas konventionella skydd som 

allmänna rättsprinciper. Dessa principer sägs fylla tre EU-rättsliga funktioner; 

utfylla luckor i den skrivna rätten, tolka sekundärrätten i enlighet med principerna 

samt verka som en måttstock för att prova sekundärlagstiftningens giltighet. Dessa 

principer utmärker sig genom att de kan användas på ett flertal sätt inom EU-rätten, 

bland annat som praktiska hanteringsregler och principer med hög status.36 Det 

kommer i det följande att redogöras för några av dessa, i relation till rättspraxis, 

som är relevanta i förhållande till uppsatsens ämne.  

 

2.2.1 Proportionalitetsprincipen  
Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip som har en väldigt stor 

betydelse inom EU-rätten. Den har även ett vidsträckt tillämpningsområde. 

Principen innebär att de åtgärder som används för att uppnå ett visst ändamål inte 

                                                
35 Bernitz & Kjellgren. 2018. s. 326 ff. 
36 Nääv & Zamboni. 2018. s. 125 f. 
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får sträcka sig utöver vad som anses nödvändigt för att kunna uppnå det 

eftersträvade målet. Åtgärden ska alltså stå i proportion till sitt syfte och vara så lite 

betungande som möjligt.37 Proportionalitetsprincipen finns reglerad i artikel 5.4 i 

FEU. Detta innebär att principen styr över hur den Europeiska unionen utövar sina 

befogenheter enligt fördragen.38 Principen sätter således gränser för vilka åtgärder 

som får göras gällande EU-rättens lagstiftningsprocess. Vidare har principen stor 

betydelse vid EU-domstolens rättstillämpning i rättspraxis. Det finns ett s.k. 

proportionalitetstest, bestående av tre kriterier, som domstolen kan använda sig av 

när den gör sin proportionalitetsbedömning. Dessa kriterier är att åtgärden ska 

tillgodose ändamålet, vara nödvändig för ändamålet (mindre inskränkande 

alternativ får inte vara möjliga) och stå i rimlig proportion till de negativa effekter 

som åtgärden kan medföra. Detta test brukar dock i praktiken endast göras i två steg 

eftersom första och andra kriteriet bedöms tillsammans. I praxis är 

proportionalitetsprincipen grundläggande när det gäller bedömningen av åtgärder 

som hindrar den fria rörligheten på den inre marknaden, vilket då särskilt berör 

införandet av åtgärder i ett visst land som hindrar importen från andra 

medlemsstater. Proportionalitetsprincipen kan också bedömas utifrån att utgöra en 

rättssäkerhetsprincip. Detta eftersom den är särskilt relevant i de fall som handlar 

om att göra en intresseavvägning mellan intresset av att skydda den enskilde eller 

det allmänna.39 Som nämnts i föregående avsnitt så används 

proportionalitetsprincipen bland annat i samband med bedömningen av artikel 36.  

 

2.2.2 Dassonville-målet & åtgärder med motsvarande verkan 
Rättsutvecklingen inom den fria rörligheten för varor i EU började med det s.k. 

Dassonville-målet40 år 1974. Målet handlade om en näringsidkare som importerat 

whiskey från Storbritannien via Frankrike till Belgien. Detta visade sig strida mot 

Belgiens regler om krav på ursprungsintyg då näringsidkaren ej ägde ett sådant från 

den brittiska tullen.41 Rättsfrågan var därför huruvida den belgiska nationella 

regleringen var förenlig med EU-rätten. Domstolen bedömde att det inte var det och 

                                                
37 Bernitz & Kjellgren. 2018. s. 164 f. 
38 A.a. s. 45. 
39 A.a. s. 165 f. 
40 Mål 8/74 Procureur du Roi mot Benoît och Gustave Dassonville. 
41 A.a. p. 3. 
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ansåg att kravet på ursprungsintyg var en åtgärd med motsvarande verkan som stred 

mot artikel 34 (dåvarande artikel 30 i EEG-fördraget).42 Domstolen uttalade att 

åtgärder med motsvarande verkan var ”alla handelsregler antagna av 

medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller 

potentiellt, för handeln inom gemenskapen skall anses som åtgärder med 

motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner.”43  

 

2.2.3 Dassonville-doktrinen  
Dassonville-målet kom att kallas för Dassonville-formeln. Formeln är både 

omfattande och effektfokuserad. Om nationella åtgärder leder till antingen faktiska 

eller potentiellt handelshindrande effekter så spelar inte den rättsliga formen någon 

roll. Åtgärder med motsvarande verkan kan därför omfatta mycket. Det finns inget 

minimi-krav för handelsbegränsningar i artikel 34 vilket innebär att alla former av 

handelsbegränsningar är förbjudna oavsett storlek.44 Dassonville-formeln kan delas 

in i tre delar. Den första handlar om att alla åtgärder som påverkar handeln eller 

försäljningen av varor utgör en åtgärd med motsvarande verkan. Den andra är 

utfärdad av medlemsstaterna och handlar om åtgärder av aktörer som inte är statliga 

men som antingen blivit godkända av staten eller på något annat sätt är kopplade 

till den. Den tredje handlar slutligen om att åtgärder med motsvarande verkan är 

alla handelshinder som är ”kapabla att hindra, direkt eller indirekt, faktiskt eller 

potentiellt, handeln mellan medlemsländerna”. Det var denna begreppsförklaring 

som domstolen gav i Dassonville-målet vilket kom att definiera det breda 

tillämpningsområdet för artikel 34. Enligt Dassonville-formeln är det alltså inte 

nödvändigt att bevisa att en åtgärd faktiskt hindrar den fria rörligheten inom EU, 

det räcker att det finns en potential för att ett sådant hinder föreligger. Som ovan 

nämnts finns det ingen minimi-regel och eftersom formeln är effektfokuserad så 

spelar det ingen roll om de nationella myndigheternas åtgärder har ett skyddande 

syfte eller inte.45  

 

                                                
42 Mål 8/74 Procureur du Roi mot Benoît och Gustave Dassonville. p. 2 och 9. 
43 A.a. p. 5. 
44 Bernitz & Kjellgren. 2018. s. 318 f. 
45 Weiss & Kaupa. 2014. s. 56 f. 
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Bedömningen i Dassonville-målet lades delvis till grund för senare bedömningar 

där ett flertal olika, icke varu-relaterade, nationella bestämmelser kom att 

ifrågasättas enligt artikel 34 om de hade någon slags påverkan på handeln inom 

EU.46  

 

2.2.4 Cassis de Dijon-målet & principen om ömsesidigt erkännande 
Det s.k. Cassis de Dijon-målet47 kom år 1979. Målet handlade om att en likör kallad 

”Cassis de Dijon” inte fick importeras till Tyskland för att den enligt de tyska 

reglerna hade för låg alkoholhalt, vilket gjorde att den inte klassades som en likör.48 

Rättsfrågan i målet var därför om den tyska rätten kring saluföringen av alkohol var 

förenlig med EU-rätten, eller om den utgjorde ett hinder mot artikel 34 och den fria 

rörligheten för varor. Den nationella domstolen vände sig till EU-domstolen med 

en begäran om ett förhandsavgörande. EU-domstolen kom således fram till att den 

tyska rätten ej var förenlig med EU-rätten. Den bedömde att Tysklands förbud mot 

för låg alkoholhalt omfattades av förbudet i artikel 34 och utgjorde ett hinder mot 

den fria rörligheten för varor. 49 EU-domstolen påpekade även att artikel 37 inte 

blev tillämplig i fallet eftersom artikeln utgör en specialbestämmelse som endast 

berör statliga handelsmonopol. Den anförde således att de tyska förbudsreglerna 

inte hade något att göra med det offentliga monopolets särskilda funktion.50  

 

2.2.5 Cassis-doktrinen 
I Cassis de Dijon-målet konstaterade domstolen att alla medlemsstater ska behandla 

varandra lika. Det var genom detta yttrade som principen om ömsesidigt 

erkännande uppstod51, även kallat Cassis-principen.52 EU-domstolen fastslog i 

målet att nationella regler som ej var diskriminerande, ändå kunde få effekter på 

samhandeln och på så vis utgöra en åtgärd med motsvarande verkan. Detta kom att 

kallas för Cassis-doktrinen.53 EU-domstolens utgångspunkt var från det s.k. 

                                                
46 Bernitz & Kjellgren. 2018. s. 335. 
47 Mål C-120/78 Rewe-Zentrale AG mot Bundesmonopolverwalttung fur Branntwein. (Cassis de Dijon). 
48 A.a. p. 2. 
49 A.a. p. 14 f. 
50 A.a. p. 7. 
51 Hettne & Otken Eriksson. 2011. s. 101. 
52 Bernitz & Kjellgren. 2018. s. 332. 
53 A.a. s. 319. 
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dubbelbördes-resonemanget. Det handlar om regleringar som formellt sätt framstår 

som icke-diskriminerande men som i praktiken påverkar de importerade 

produkterna mer negativt än de inhemska, vilket då kan hindra den fria handeln. 

Från att otillåtna åtgärder endast omfattade diskriminerande åtgärder så utökade 

Cassis-målet tillämpningsområdet till att även omfattade de icke-diskriminerande 

åtgärderna. Detta ledde till att det uppstod ett behov av fler undantag från artikel 34 

än de som uppräknas i artikel 36, vilket kom att utgöra doktrinen om tvingande 

hänsyn.54  

 

2.2.6 Doktrinen om tvingande hänsyn  
Doktrinen om tvingande hänsyn har framvuxit genom rättspraxis och innebär att 

EU:s medlemsstater kan genomföra icke-diskriminerande och handelshindrande 

åtgärder lagligt trots det strider mot det som sägs i Cassis-doktrinen. De undantag 

som framgår av artikel 36 kan också tillämpas i dessa fall, men skillnaden med 

doktrinen om tvingande hänsyn är att den ger fler möjligheter till rättfärdigande när 

det handlar om hänsyn. Hänsynen om handelshindrande åtgärder har rent allmänt 

accepterats av domstolen i ett flertal fall. Det har då handlat om sådana områden 

som medlemsstaterna haft befogenhet över, exempelvis regleringar om pris och 

rättigheter rörande monopol. Hänsyn som syftar till att skydda otillbörlig 

konkurrens och konsumenter togs bland annat upp i Cassis-målet. Domstolen har i 

senare domar utökat sin förklaring och tolkning av hänsyn i olika områden. 

Exempel på sådana områden är biologisk mångfald och skyddet av barn. För att 

doktrinen om tvingande hänsyn ska kunna åberopas och tillämpas krävs att området 

i fråga inte har harmoniserats och att åtgärderna står i proportion till sitt syfte, vilket 

också gäller vid åberopandet av artikel 36.55  

 

                                                
54 Bernitz & Kjellgren. 2018. s. 331 f. 
55 A.a. s. 333 ff. 
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2.3 Försäljningsformer som faller utanför artikel 34 

2.3.1 Keck-målet  
Det s.k. Keck-målet56 kom år 1993 och satte sin prägel på frågan om fri rörlighet 

för varor. Målet handlade om två personer, Keck och Mithouard, som sålt varor från 

utlandet i nyskick till underpris i Frankrike vilket då stred mot den franska 

nationella lagstiftningen. Den centrala rättsfrågan i målet var således om förbudet 

mot att sälja varor till underpris stred mot EU-rätten, då artikel 34.57 Den nationella 

domstolen vände sig till EU-domstolen med en begäran om förhandsavgörande. 

EU-domstolen slog således fast att en försäljningsåtgärd (i den benämning som 

avses i artikel 34) inte är samma som ett försäljningsförbud.58 Den bedömde därför 

slutligen att ett förbud mot återförsäljning av varor till underpris inte påverkade 

handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 34.59 

Försäljningsformer, som inte på något sätt är ägnade att hindra den inre marknaden, 

faller därför utanför tillämpningsområdet i artikel 34. En begränsning av 

tillämpningsområdet för artikel 34 gjordes alltså i detta mål.  

 

2.3.2 De Agostini-målet 
Det s.k. De Agostini-målet60 från år 1997 var ett mål som byggde vidare på det som 

föreskrivits i Keck-målet. Målet handlade om tv-reklam som var vilseledande kring 

hudvårdsprodukter och rengöringsmedel samt om reklam i en tidning som var riktad 

till barn. En av rättsfrågorna var huruvida det svenska förbudet mot viss tv-reklam 

var förenligt med EU-rätten och artikel 34. Den nationella domstolen vände sig till 

EU-domstolen med en begäran om förhandsavgörande. EU-domstolen hänvisade i 

sin bedömning bland annat till praxis som stadgat att ett sådant förbud, som det var 

fråga om i förevarande fall, rör säljformer avseende varan i fråga.61 Den hänvisade 

därefter till Keck-målet som stadgat att sådana säljformer faller utanför 

tillämpningsområdet för artikel 34. Förutsättningarna för detta var att 

bestämmelserna dels måste tillämpas på alla verksamma aktörer dels påverka 

                                                
56 Förenade målen C- 267/91 och C-268/91 Brottmål mot Bernard Keck och Daniel Mithouard. 
57 A.a. p. 10 f. 
58 A.a. p. 16 f. 
59 A.a. p. 18. 
60 Förenade målen C-34/95, C-35/95 och C-36/95 Konsumentombudsmannen (KO) mot De Agostini 
(Svenska) Förlag AB och TV-Shop i Sverige AB. 
61 A.a. p. 39. 
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försäljningen av utländska och inhemska produkter på samma sätt, både rättsligt 

och faktiskt.62 Den första förutsättningen från Keck-målet, gällande de verksamma 

aktörerna, ansåg EU-domstolen vara uppfylld i förevarande fall.63 Den andra, 

gällande att medlemsstaterna ska påverkas på samma sätt av förbudet, var inte lika 

självklar.64 EU-domstolen anförde således att olika slag av marknadsföring kan vara 

olika effektiva och det då är en fråga rörande de faktiska förhållandena, vilket borde 

åligga den nationella domstolen att bedöma. Detta med hänvisning till De Agostinis 

yttrande om att tv-reklam var hans enda effektiva sätt att nå ut till marknaden i 

Sverige.65 EU-domstolen framhöll vidare att ett totalförbud mot reklam riktad mot 

barn och vilseledande reklam inte omfattades av artikel 34, så länge det inte 

påverkar försäljningen från medlemsstaterna olika. Den vidare bedömningen av om 

förbudet är nödvändigt för att tillgodose tvingande allmänna intressen eller 

undantaget i artikel 36 skulle ankomma på den nationella domstolen att bedöma.66 

Marknadsdomstolen beslutade vid prövningen av det konkreta fallet att 

diskriminering inte hade ägt rum och att artikel 34 inte var tillämpligt.67   

 

2.3.3 Rättsläget efter Keck- och De Agostini- målet 
Genom avgörandet i Keck-målet ändrade domstolen tydligt sin praxis.68 Att EU-

domstolen godkände att vissa nationella åtgärder, som inte var diskriminerande, 

skulle falla utanför artikel 34 kom således att kallas för Keck-doktrinen.69 Denna 

innebär att sådana försäljningsformer som inte är ägnade att hindra handeln mellan 

medlemsstaterna inte faller under bestämmelsen i artikel 34. Detta under 

förutsättning att utländska och inhemska varor behandlas på samma sätt (som också 

framgått i föregående avsnitt om Keck-målet). Några frågor som uppkom efter 

Keck-målet rörde bland annat vart gränsen gick mot inskränkningar som måste 

rättfärdigas och vad som egentligen föll under begreppet ”vissa 

försäljningsformer”. Det fördes även diskussioner kring vilken påverkan frågan om 

                                                
62 Förenade målen C-34/95, C-35/95 och C-36/95 Konsumentombudsmannen (KO) mot De Agostini 
(Svenska) Förlag AB och TV-Shop i Sverige AB. p. 40. 
63 A.a. p. 41. 
64 A.a. p. 42. 
65 A.a. p. 43. 
66 A.a. p. 44 f. 
67 Marknadsdomstolens dom 2000:4 Konsumentombudsmannen (KO) mot TV-Shop i Sverige AB. s. 3 f. 
68 Bernitz & Kjellgren. 2018. s. 335. 
69 A.a. s. 320. 
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marknadstillträdet hade vid bedömningen av artikel 34. Detta eftersom 

marknadstillträdet i Keck-målet handlade om rätten att få tillträde till en marknad, 

under förutsättning att det inte försvårade handeln för inhemska varor. Det rörde 

sig alltså om ett fullständigt förbud mot diskriminering av utländska varor. 

Tillämpningen som följde av Keck-målet, där försäljningsformer fallit utanför 

artikel 34, har bara tillämpats i ett fåtal avgöranden (exempelvis De Agostini-

målet). Keck-doktrinen anses till visso ändå bestå idag men domstolen har i senare 

avgöranden riktat nytt fokus mot hur marknadstillträdet ska bedömas istället för vad 

”vissa försäljningsformer” innebär. Domstolens bedömning ligger alltså idag mer 

på huruvida det är fråga om ett försvårat marknadstillträde eller inte.70  

 

2.4 Gourmet-målet  
År 2001 kom det s.k. Gourmet-målet71. Rättsfrågan var här huruvida det svenska 

förbudet mot alkoholreklam var förenligt med EU-rättens bestämmelser om fri 

rörlighet för varor. Domstolen vände sig till EU-domstolen med en begäran om 

förhandsavgörande. EU-domstolen bedömde då bland annat att förbudet utgjorde 

ett hinder mot artikel 34. EU-domstolen hänvisade både till Keck-målet och De 

Agostini-målet när den gjorde sin bedömning.72 Den bedömde således att förbudet 

mot alkoholreklam inte bara var en viss form av marknadsföring av en vara utan 

även hindrade i stort sett all typ av reklam riktat till konsumenter från importörer 

och producenter.73 EU-domstolen konstaterade att ett sådant förbud stred mot 

artikel 34 men utredde vidare huruvida förbudet möjligen kunde vara berättigat 

enligt artikel 36 med skyddet av folkhälsan som motivering.74 Den anförde att det 

inte fanns några skäl som talade för att förbudet mot alkoholreklam, med syftet att 

skydda folkhälsan, missbrukats för att diskriminera andra medlemsstaters varor.75 

EU-domstolen kom vidare fram till att den proportionalitetsbedömning som skulle 

göras, kring huruvida förbudet stod i proportion till syftet att skydda folkhälsan, 

skulle hänskjutas till den nationella domstolen för bedömning. EU-domstolen 

                                                
70 Bernitz & Kjellgren. 2018. s. 335 ff. 
71 Mål C-405/98 Konsumentombudsmannen mot Gourmet International Products AB. 
72 A.a. p. 18 f. 
73 A.a. p. 20. 
74 A.a. p. 25 f. 
75 A.a. p. 32. 
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konstaterade således att förbudet inte strider mot artiklarna 34 och 36 om det är 

berättigat med hänsyn till skyddet av folkhälsan och andra åtgärder som på ett 

mindre påtagligt sätt påverkar handeln inte är möjliga.76 Den svenska nationella 

domstolen (både Tingsrätten och Marknadsdomstolen) bedömde slutligen att 

förbudet var för långtgående och därmed inte stod i proportion till sitt syfte. Den 

ansåg alltså att det fanns andra alternativ som var mindre långtgående för att uppnå 

syftet om att skydda folkhälsan.77  

 

2.5 Sammanfattning 
Inledningsvis kan det konstateras att EU-rätten och bestämmelser om den fria 

rörligheten för varor i stort sett bygger på praxis, fördragsregler och allmänna 

rättsprinciper. Vidare framgår det att rättsläget utvecklats en del genom åren. 

Artikel 34 har använts och tillämpats i många fall när det handlar om en åtgärd med 

motsvarande verkan likställt med en kvantitativ importrestriktion. Vad begreppen 

åtgärd med motsvarande verkan och kvantitativ importrestriktion egentligen 

innebär har genom ett flertal olika avgöranden utvecklats och genomarbetats. 

Begreppet åtgärd med motsvarande verkan klargjordes i Dassonville-målet och är 

sedermera känt som Dassonville-doktrinen. Tillämpningen för artikel 34 

begränsades sedan en del främst genom Keck-målet. Det framgick där att ”vissa 

försäljningsformer” faller utanför artikel 34:s tillämpningsområde. Vidare har 

undantagsregeln i artikel 36 ett bestämt tillämpningsområde. Dock innebär inte 

detta att artikeln är lätt att tillämpa. För att en åtgärd med motsvarande verkan som 

en kvantitativ importrestriktion ska kunna vara tillåten krävs det att åtgärden i fråga 

svarar mot sitt syfte om att skydda den allmänna ordningen eller hälsan, enligt 

artikel 36.  

 

Gällande de allmänna rättsprinciperna spelar den s.k. proportionalitetsprincipen den 

mest centrala rollen (se exempelvis bedömningen i Gourmet-målet). Den 

genomsyrar hela beslutsprocessen om att åtgärden måste stå i proportion till sitt 

                                                
76 Mål C-405/98 Konsumentombudsmannen mot Gourmet International Products AB. p. 33 och 34. 
77 Marknadsdomstolens dom 2003:05 Konsumentombudsmannen (KO) mot Gourmet International Products 
Aktiebolag (GIP). s. 29. 
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syfte. Gör den inte det så är den inte tillåten. Vidare är en viktig rättsprincip, inom 

området för den fria rörligheten för varor, principen om ömsesidigt erkännande som 

framkom genom Cassis de Dijon-målet. Den innebär att även icke-diskriminerade 

åtgärder kan vara samhandelshindrande. Principen har genom åren varit en mycket 

användbar och vägledande princip i många domstolars beslut och har kommit att 

kallas för Cassis-doktrinen. Därtill finns även principen om tvingande hänsyn. 

Denna ger fler möjligheter till rättfärdigande av handelshindrande åtgärder när det 

handlar om hänsyn. Principen går alltså utöver det som stadgas i artikel 36, eftersom 

artikeln utifrån sin formulering har ett mer begränsat tillämpningsområde.  
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3. Det svenska alkoholmonopolet & 
den fria rörligheten för varor 

3.1 Det svenska alkoholmonopolets framväxt  

Sverige var på 1800-talet ett fattigt land. Människor fick fritt bränna sin egen sprit. 

Superiet var utbrett. Alkoholförbrukningen var extremt hög i mitten på 1800-talet. 

Detta ledde till att ett flertal nykterhetsföreningar bildades och drev igenom 

införandet av kommunala veton/förbud, dvs. att ingen längre fick lov att sälja sprit. 

Även husbehovsbränning förbjöds så småningom. Efter detta lanserade Ivan Bratt, 

läkare och alkoholpolitiker samt en av företrädarna för reglering av 

alkoholförsäljning, en princip som gick ut på att privata och kommunala 

vinstintressen av alkoholhanteringen skulle avvecklas. Detaljhandelsrättigheter 

gavs till kommunala bolag som kom att kallas systembolag.78  

 

År 1905 infördes  monopol på brännvinshandeln i Sverige genom att enbart de 

kommunala bolagen fick bedriva handel med brännvin. År 1912 införde AB 

Göteborgssystemet (kommunalt bolag i Göteborg) kontroll på inköp av 

spritförsäljningen och år 1914 blev den s.k. motboken införd av AB 

Stockholmssystemet (kommunalt bolag i Stockholm). Motboken användes för att 

reglera den individuella ransoneringen vid köp av sprit. Motbokssystemet infördes 

därefter för hela Sverige. AB Vin & Spritcentralen bildades år 1917 som ett 

dotterbolag till AB Stockholmssystemet (Systembolaget). Detta för att kunna 

kontrollera tillverkningen och partihandeln, som bolaget sedan fick monopol på. 

Den verkställande direktören för dessa två företag var Ivan Bratt. Brattsystemet fick 

mycket kritik gällande spritransoneringen vilket ledde till att motboken så 

småningom avskaffades år 1955. Det var i samband med detta som alla de enskilda 

systembolagen övergick till att bli ett samägt statligt systembolag (Systembolaget). 

Sverige gick med i EU år 1995. När en ny alkohollag infördes 1995 avskaffades 

                                                
78 Prop. 1998/99:134. s. 28 f. 
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Systembolagets monopol på import, export, tillverkning och partihandel.79 Endast 

försäljningsmonopolet kvarstod. Detta redovisas i ett senare avsnitt.  

 

Ett statligt monopol innebär att det endast är staten som får lov att bedriva 

försäljning, export, import, tillverkning och / eller partihandel av en viss vara eller 

tjänst i ett land. I Sverige är det som nämnt Systembolaget som innehar ett 

alkoholmonopol. Anledningen till detta är att staten ska kunna reglera 

alkoholtillverkningen och alkoholhandeln.80  

 

3.2 Den svenska regleringen 
Det finns inte någon svensk, nationell, lagstiftning om statliga handelsmonopol. 

Bestämmelser om detta finns endast reglerat i EU-rättens artikel 37, vilket kommer 

tas upp i ett senare avsnitt (3.4).81 Beträffande den svenska alkoholregleringen så 

finns detta stadgat i alkohollagen82. I lagens inledande bestämmelser framgår det att 

lagen bland annat gäller införsel eller import av alkoholdrycker och handel med 

sådana varor. Bestämmelser om Systembolaget och dess detaljhandelsmonopol 

finns särskilt reglerat i alkohollagens femte kapitel. För övrigt reglerar det specifika 

avtalet mellan Systembolaget och staten bolagets verksamhet och förutsättningar.83 

 

Systembolagets monopol på den svenska marknaden innebär en ensamrätt till 

försäljning av alkoholdrycker i Sverige. Den typ av alkohol som ensamrätten till 

detaljhandeln omfattar är spritdrycker, starkdryck, och vin. Det politiska syftet med 

ensamrätten är att begränsa tillgängligheten av alkohol.84 Regleringen av 

alkoholmonopolets ensamrätt finns föreskriven i 5:2 alkohollagen.   

   

                                                
79 Prop. 1998/99:134. s. 29 f. 
80 http://alkoholdebatt.se/alkoholmonopolet/. 
81 Bernitz. 2015. s. 200. 
82 SFS 2010:1622. 
83,https://www.systembolaget.se/imagelibrary/publishedmedia/qz9aky2v23zytnszcw0g/b002-statens-
agaranvisning.pdf. 
84,Ibid. 
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3.3 Tillsyn & hantering av inköp och försäljning  
Villkoren för inköp och försäljning av alkoholdrycker på Systembolaget ska 

bedömas objektivt och vara transparenta. De ska också baseras på likabehandling 

av alla produkter och tillverkare som är både inhemska och utländska. Detta 

framgår av det protokoll som upprättades när Sveriges gick med i EU. Det var vid 

dessa förhandlingar som den Europeiska kommissionen tog beslut om att alla regler 

som hade diskriminerande effekt på inhemska och utländska varor skulle 

undanröjas. Till följd av protokollets bestämmelser fick Konkurrensverket som 

uppgift att se till så att Sveriges alkoholmonopol inte snedvred konkurrensen på 

marknaden. Konkurrensverket har alltså, sedan Sveriges inträdande i EU, haft som 

uppdrag att utöva tillsyn över Systembolagets icke-diskriminerande funktionssätt 

och rapportera om detta två gånger per år till den Europeiska kommissionen. Denna 

rapport innehåller bland annat redogörelser för Systembolagets sortimentsmodell 

och inköpsprocess.85  

 

Det är viktigt att regler och lagar efterföljs för att kunna uppnå syftet om att skydda 

folkhälsan och fungera i enlighet med Sveriges alkoholpolitik. Systembolagets 

hantering vid inköp och försäljning av varor har myndigheterna tillsyn och kontroll 

över. Exempel på sådana myndigheter (bortsett från Konkurrensverket som nämnts 

ovan) är statens folkhälsoinstitut, som ser till att bestämmelserna i alkohollagen 

följs, och länsstyrelserna, som utövar tillsyn över de olika länen. Vidare är det 

kommunerna och polisen som har tillsyn över den direkta åtkomsten till 

alkoholhaltiga drycker, vilket görs vid sidan av Systembolagets alkoholförsäljning. 

Konsumentverket sköter övervakningen vad gäller reglerna vid marknadsföring av 

alkohol.86 Specifika bestämmelser som rör hanteringen av alkohol finns lagstadgat 

i alkohollagen87.  

 

Vad gäller tillsynen över den svenska försäljningen av alkohol via e-handel och 

hemleverans så är denna begränsad. Sveriges lagändring år 2007 gjorde det tillåtet 

för privatpersoner att importera alkoholdrycker.88 Detta ledde till att etableringen 

                                                
85-http://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/nyheter/las-rapporten-det-svenska-
detaljhandelsmonopolet-for-alkoholdrycker.-3147kb.pdf. s. 5. 
86 Prop. 2010:98 s. 61. 
87 SFS 2010:1622. 
88 Se avsnitt 3.10. 
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av aktörer på marknaden, som via e-handel erbjöd svenska konsumenter att beställa 

alkoholdrycker, ökade. Hemleverans av alkohol via flera olika företag blev alltså 

möjligt. I början av år 2009 fanns det ca 15 stycken distansförsäljare av alkohol 

vilket sedan ökade till ca 70 stycken i början av år 2012. För företag, som kom från 

andra EU-länder, som sålde alkohol via e-handel, saknades det 

tillsynsbestämmelser för i alkohollagen. Regeringen beslutade därför år 2012 att en 

utredning om sådan tillsyn skulle tillsättas.89 Samma år blev det tillåtet för 

Systembolaget att under begränsade dagar och tider bedriva försäljning av alkohol 

via hemleveranser, till privatpersoner över 20 år, i vissa delar av Sverige.90 Det 

föreslogs i ovan nämnda utredning att alkohollagens bestämmelser även ska 

omfatta den som levererar alkoholdryckerna via hemleverans. Dvs. att 

alkohollagens förbud gällande försäljning av alkoholdrycker i vissa fall och dess 

krav på åldersgräns skulle utvidgas. Detta skulle göra det möjligt att utöva tillsyn 

över leverantörerna och i de fall som krävs kunna döma dem för olovlig 

dryckeshantering.91 Det övergripande tillsynsansvaret skulle i sådana fall ligga på 

statens folkhälsoinstitut och operativt på kommunerna.92 Vad som utgör en tillåten 

förmedlingsåtgärd eller förmedlingsverksamhet diskuterades några gånger i 

utredningen. Frågan uppkom då huruvida etableringen av aktörer, som säljer 

alkoholdrycker via internet, strider mot det svenska detaljhandelsmonopolet 

(Systembolaget). Detta eftersom det rör sig om försäljning till konsumenter. Med 

bakgrund av detta kom utredningen fram till att det var oklart vilka 

förmedlingsåtgärder som var tillåtna.93 En vidare undersökning om detta ansågs inte 

ligga inom ramen för utredningen, en sådan översyn skulle därför få göras i ett annat 

sammanhang.94  

 

I en utredning från år 2014 togs frågan om privatinförsel av alkoholdrycker upp. 

Utredningen syftade till att ta reda på vilka åtgärder som är tillåtna vid e-handel och 

hemleverans. Den kom fram till att det är tillåtet med restriktioner för företag som 

privatimporterar alkohol till Sverige. Detta under förutsättning att det 

                                                
89 Dir. 2012:43. s. 11 f. 
90 SOU 2013:50. s. 208 f. 
91 A.a. s. 223. 
92 A.a. s. 228. 
93 A.a. s. 218 ff. 
94 A.a. s. 222. 
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överensstämmer med den svenska alkoholpolitiken och inte går längre än vad som 

är nödvändigt för att uppnå dess syfte.95 De förslag som gavs i utredningen ansåg 

dock inte regeringen och ett flertal remissinstanser vara tillräckligt långtgående för 

att stå i enlighet med den svenska alkoholpolitiken. Utredningen ansågs inte heller 

ha klargjort tydligt för vad som är tillåtet och otillåtet vid e-handel.96  

 

Regeringen lämnade år 2018 in en lagrådsremiss om att Systembolaget permanent 

skulle få bedriva hemkörning av alkoholhaltiga drycker, eftersom det tidigare 

endast varit en försöksverksamhet. Den motiverade att Systembolaget på ett sådant 

vis lättare kunde kontrollera och hålla uppsikt över vilka personer som det säljs 

alkohol till.97 I den utredning som följde valde lagrådet att inte behandla frågan.98 

Förslaget om permanent hemförsäljning har sedermera tagits upp igen av 

regeringen där ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.99  

 

Statistik över Systembolagets försäljning av hemleveranser och e-handel: 

  

- Systembolagets försäljning av hemleverans mellan november år 2012 och 

september (11 månader) år 2013 uppgick till 977 906 kronor, vilket motsvarade 

0.14 % av Systembolagets totala försäljning. Internetbeställningarna uppgick, 

mellan perioden januari till september (9 månader) år 2013, till ca 169.3 

miljoner kronor. Detta utgjorde ca 0.73 % av den totala försäljningen.100  

 

- Från januari till september (9 månader) år 2018 utgjorde 

hemleveransförsäljningen 0.1 % av Systembolagets totala försäljning, vilket 

uppgick till ca 20 miljoner kronor. Internetförsäljningen uppgick under samma 

                                                
95 SOU 2014:58. s. 69 f. 
96’https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/betankandet-privat-inforsel-
av-alkoholdrycker--_H212231.  
97-https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringen-vill-se-permanent-hemkorning-fran-
systembolaget/. 
98’https://www.regeringen.se/49faab/contentassets/42a99d4b9c4543a6ac185f8893d5305b/lagradsremiss-
relering-av-alkoglass-mfl-produkter.pdf. s. 101. 
99 Prop. 2018/19:59. s. 109.   
100’http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/ovrigt/alkoholrapport_dec2013.pdf. s. 9 f. 
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period till ca 479 miljoner kronor, vilket utgjorde ca 1.7 % av den totala 

försäljningen.101  

 

3.4 EU-rättens reglering av statliga handelsmonopol  

Den EU-rättsliga regleringen av statliga handelsmonopol för varor finns stadgad i 

artikel 37. Överlag kan rättsliga handelsmonopol betraktas hindra den fria 

rörligheten för varor eftersom varurörligheten till viss del begränsas. Med åren har 

dock dessa monopol successivt avvecklats i syfte att främja konkurrensen. Att 

skapa nya handelsmonopol idag är i princip omöjligt. Artikel 37 är således en 

specialbestämmelse som fastställer att handelsmonopol inte står i strid med varors 

fria rörlighet så länge det inte tillämpas på ett diskriminerande sätt, gällande 

anskaffnings- och saluföringsvillkor. Monopolet måste även stå i proportion till sitt 

syfte. Exempel på mål som behandlar det svenska alkoholmonopolet i förhållande 

till EU-rätten är Franzén-målet och Rosengren-målet.102 En utförlig beskrivning av 

dessa avgöranden kommer att ges i följande avsnitt (3.6 och 3.9).  

 

3.5 Gränsdragningen mellan artiklarna 34 och 37  

Rättsfall som behandlat statliga handelsmonopol har ibland bedömts utifrån artikel 

34 och ibland utifrån artikel 37. Gränsdragningen mellan hur artiklarna ska 

tillämpas kan därför vara otydlig och svår att förstå. Av rättspraxis har artiklarna 

motiverats och bedömts på skilda sätt vilket således uppdagat frågan om var 

gränsdragningen egentligen går mellan de två. Det är således nödvändigt att avgöra 

huruvida de nationella medlemsstaternas bestämmelser ska granskas enligt artikel 

34 eller 37. Notera att förbuden i artiklarna utesluter varandra. Skillnaden mellan 

artiklarna är i huvudsak regleringen av monopolet. Som tidigare nämnts reglerar 

artikel 37 monopolets verksamhet och existens. Det specifika tillämpningsområdet 

för artikeln är således det inhemska kommersiella monopolets ensamrätt. Vidare 

reglerar artikel 34, till skillnad från artikel 37, sådant som inte berör monopolets 

                                                
101’http://www.konkurrensverket.se/contentassets/5b43601acdb84c518ea5efd7d0f3f21c/alkoholrapport_dece
mber2018.pdf. s. 20. 
102 Bernitz. 2015. s. 200 f. 



 32 

verksamhet. Dock kan artikeln tillämpas även om monopolets verksamhet till viss 

del påverkas.103 Företag som bedriver statliga handelsmonopol, enligt artikel 37, 

har en särställning på den nationella marknaden och måste därför vara 

konkurrensneutrala i enlighet med konkurrensrätten.104  

 

3.6 Franzén-målet  

3.6.1 Omständigheter i målet   
Förhandsavgörandet i brottmålet mot Franzén kom år 1997, i form av det s.k. 

Franzén-målet105. Franzén-målet var det första avgörandet som berörde frågan om 

det svenska alkoholmonopolet. Målet handlade om Franzén som hade börjat sälja 

vin i sin livsmedelsbutik, som han köpt på systembolaget eller importerat från 

Danmark, efter att Sverige blivit medlem i EU år 1995. Allmänna åklagaren väckte 

med anledning av detta åtal mot Franzén och Landskrona tingsrätt åtalade honom 

därmed för brott mot alkohollagen. Franzén misstänktes för att uppsåtligen och 

olovligt bedrivit försäljning av alkohol samt för olovligt innehav av alkohol. 

Franzén hävdade att han ej kunde dömas till ansvar och åberopade till sitt försvar 

att förbudet enligt alkohollagen stred mot artiklarna 34 (om handelshinder) och 37 

(om statliga handelsmonopol) FEUF. Detta eftersom han ansåg att 

detaljhandelsmonopolet i Sverige (Systembolaget) hindrade import av 

alkoholdrycker. För Landskrona tingsrätt rådde det dock tvivel kring hur man skulle 

bedöma Franzéns argument vilket ledde till att tingsrätten vilandeförklarade målet 

och vände sig till EU-domstolen med begäran om ett förhandsavgörande. 

Domstolen ställde tre tolkningsfrågor106, för att få klarhet i hur artiklarna skulle 

tolkas. Dessa handlade i sin helhet om huruvida artikel 34 och / eller 37 FEUF 

utgjorde ett hinder för nationella bestämmelser om ett statligt handelsmonopol för 

alkoholdrycker. Den centrala rättsfrågan i målet var huruvida det svenska 

alkoholmonopolet var förenligt med EU-rätten. Dvs. om monopolet hindrade den 

                                                
103-http://oxcat.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law-ocl/9780198794752.001.0001/law-ocl-
9780198794752-chapter-11-div1-58?print=pdf. 
104 Bernitz & Kjellgren. 2018. s. 441. 
105 Mål C-189/95 Brottmål mot Harry Franzén. 
106 A.a. p. 29. 
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fria rörligheten för varor inom EU och om det isåfall var berättigat enligt 

undantagsregeln gällande skydd mot folkhälsan. 

 

3.6.2 Elmers förslag till avgörande   
I generaladvokaten Elmers förslag till avgörande107 gick Elmer helt på Franzéns 

linje och ansåg att monopolet stred mot den fria rörligheten för varor inom EU. Han 

utgick från artiklarna 34, 36 och 37 i sin bedömning.108 I sina allmänna 

anmärkningar om artikel 34 förde han en diskussion om huruvida artikeln 

reducerats till att bli en diskrimineringsbestämmelse, vilket han ansåg att den inte 

borde tolkas som.109 Han påpekade att förbudet i artikel 34 skulle tolkas som att det 

omfattar de åtgärder som kan hindra den fria rörligheten för varor. Artikeln kan då 

alltså inte tolkas som att den förbjuder diskriminering av varor från andra 

medlemsländer i förhållande till inhemska varor.110 I den fortsatta diskussionen om 

Elmers allmänna anmärkningarna kring artikel 37 framhåller han att artikeln 

fungerar som ett komplement till artikel 34 och reglerar diskriminering av 

anskaffnings- och saluföringsvillkor mellan medlemsstaterna .111 Det kan då tolkas 

som att artikel 37 endast hänvisar till diskriminerande åtgärder och att artikel 34 

endast hänvisar till icke-diskriminerande åtgärder.  

 

Vidare argumenterade Elmer att Systembolaget faktiskt begränsade försäljningen 

av alkohol i Sverige och att alkoholförsäljningen därför skulle vara väsentligt högre 

om alkoholmonopolet inte fanns.112 Han anförde även att Systembolagets 

alkoholförsäljning kunde utgöra en kvantitativ importrestriktion enligt artikel 34 

eftersom dess syfte och verksamhet i praktiken är att väsentligt begränsa 

försäljningen av vissa alkoholprodukter.113 Elmer erinrade vidare att 

Systembolagets begränsning av antalet försäljningsställen utgjorde en åtgärd med 

motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion enligt artikel 34.114 

Systembolagets monopol ansågs inte heller bara röra försäljningen av alkohol utan 

                                                
107 Förslag till avgörande av generaladvokat Elmer (mål C-189/95). 
108 A.a. p. 75. 
109 A.a. p. 51 ff. 
110 A.a. p. 65. 
111 A.a. p. 66 ff. och 71 och 73. 
112 A.a. p. 77 f. 
113 A.a. p. 79. 
114 A.a. p. 84. 
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även inköpet av alkohol, vilket innebar att det var Systembolaget i fråga som 

bestämde vad som ska säljas och ges tillträde på den svenska marknaden. Elmer 

menade att monopolet då inte ens kunde erbjuda en bråkdel utav det utbud som 

fanns.115 Han bedömde därför att det svenska alkoholmonopolet även var att 

betrakta som ett importmonopol eftersom handeln mellan medlemsstaterna 

hindrades, varför man skulle bedöma fallet utifrån både artikel 34 och 37.116 Han 

tyckte alltså inte att det var någon skillnad på import- och detaljhandelsmonopolet. 

Detta eftersom vissa utländska alkoholdrycker hade blivit nekade av 

Systembolaget, så trots att det inte var ett importmonopol så var det indirekt att 

betraktas som ett. Att endast de som hade partihandels- och tillverkningstillstånd 

fick importera alkohol till Sverige ansåg han därför strida mot artikel 37.117 Att det 

svenska alkoholmonopolet påverkar och diskriminerar andra medlemsstaters 

leverantörer och deras etablering på den svenska marknaden skulle även hindra den 

fria rörligheten för varor inom EU och därför strida mot artikel 34. Systembolaget 

styrde med andra ord importen på samma sätt som om det vore ett 

importmonopol.118  

 

Elmer gick vidare för att bedöma huruvida det svenska systemet kunde motiveras 

med stöd av undantagsregeln i artikel 36, dvs. om bestämmelserna om 

Systembolaget är nödvändigt eller om det finns andra mindre ingripande alternativ 

som syftar till att skydda folkhälsan.119 Som huvudregel är artikel 36 en 

undantagsregel till bland annat artikel 34 och inte till artikel 37, men av praxis 

tolkade Elmer att även artikel 37 kunde gå in under undantaget i artikel 36. 

Monopolet enligt artikel 37 skulle isåfall vara tillåtet enligt artikel 36 om det inte 

utgjorde en diskriminering och var förenligt i förhållandet till sitt syfte.120 Han kom 

sålunda fram till att monopolets krav, på att leverantörer från andra medlemsstater 

ska inneha ett tillstånd eller leverera via Systembolaget som mellanhand, inte var 

nödvändigt för att uppnå syftet att skydda folkhälsan enligt artikel 36.121 Åtgärden 

var inte proportionerlig till sitt syfte. Han föreslog därför slutligen i sitt förslag till 

                                                
115 Förslag till avgörande av generaladvokat Elmer (mål C-189/95. p. 86 f. 
116 A.a. p. 94 och 97. 
117 A.a. p. 100 ff. 
118 A.a. p. 103. 
119 A.a. p. 114. 
120 A.a. p. 105 ff. 
121 A.a. p. 119 ff. 
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avgörande att artiklarna 34 och 37 skulle bedömas kumulativt i målet.122 Elmer 

utgick således inte endast utifrån artikel 37, som i Franzén-målet, utan han prövade 

även frågan gentemot artikel 34. 

 

3.6.3 EU-domstolens bedömning 
EU-domstolen fastslog i sitt förhandsavgörande att artikel 37 inte kräver att de 

statliga handelsmonopolen avskaffas. Medlemsstaten ska istället se till att 

monopolen anpassas på ett sådant vis att ingen diskriminering sker gällande 

anskaffnings- och saluföringsvillkoren.123 Enligt EU-domstolen varken 

missgynnade eller diskriminerade det svenska monopolet importerade 

alkoholdrycker enligt artikel 37124, vilket Franzén bland annat påstod att det gjorde. 

Även om det fanns brister gällande Systembolagets försäljningsorganisation så 

påverkades de svenska och utländska alkoholdryckerna på samma sätt och därför 

missgynnades således inga produkter p.g.a. nationalitet.125 Vidare framhöll EU-

domstolen att partihandelstillståndet var att anse som ett hinder i enlighet med 

artikel 34 men att detta kunde gå under undantagsregeln i artikel 36 om monopolet 

var anse som ett skydd för folkhälsan.126 EU-domstolen bedömde dock att en sådan 

åtgärd inte stod i proportion till syftet om att skydda folkhälsan, detta eftersom den 

ansåg att det fanns andra mindre begränsande åtgärder som kunde tillgodose 

syftet.127 Både artikel 34 och 36 bedömdes därför utgöra hinder för den svenska 

regleringen kring importen av alkoholdrycker, som endast fick bedrivas av aktörer 

med tillstånd.128 EU-domstolen kom sammanfattningsvis fram till att 

Systembolagets försäljningsmonopol var förenligt med EU-rätten och kunde 

behållas, men alkohollagens bestämmelser om tillstånd vid import var inte 

förenligt.   

 

                                                
122 Förslag till avgörande av generaladvokat Elmer (mål C-189/95. p. 124. 
123 Mål C-189/95 Brottmål mot Harry Franzén. p. 38. 
124 A.a. p. 52. 
125 A.a. p. 57. 
126 A.a. p. 70 ff. 
127 A.a. p. 75 f. 
128 A.a. p. 77. 
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3.6.4 Nationella domstolens slutgiltiga bedömning  
Landskrona tingsrätt beslutade, efter tolkningsbeskedet genom EU-domstolens 

förhandsavgörande, att artikel 37 inte utgjorde något hinder för nationella 

bestämmelser om ett statligt detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker. Vidare 

bedömde den att artiklarna 34 och 36 utgjorde hinder för nationella bestämmelser 

om det endast är aktörer med tillverkningstillstånd eller partihandelstillstånd som, 

enligt svensk lag, får lov att importera alkoholdrycker.129 

 

3.7 Följderna av Franzén-målet  
Systembolagets alkoholmonopol bedömdes i Franzén-målet130 vara förenligt med 

EU-rätten. Detta var anledningen till att monopolet fick kvarstå efter Sveriges 

inträdande i EU. Förutsättningarna för detta var att alkoholmonopolet inte på något 

sätt fick medföra diskriminering mot andra varor utifrån nationalitet. Den 

motivering Sverige anförde som grund för bibehållandet av Systembolaget var att 

begränsa utvecklingen av alkoholskador och skydda ungdomar. Monopolet ansågs 

vidare vara bäst lämpat för att utföra ålderskontroller. Samma lämplighet kunde inte 

motiveras lika bra gällande de monopol som reglerade import, export, tillverkning 

och partihandel. Dessa monopol upphörde i samband med Sveriges medlemskap i 

EU.131 Detaljhandelsmonopolet ersatte därför monopolen som ett tillståndssystem, 

eftersom det utifrån ett alkoholpolitiskt perspektiv ansågs vara det viktigaste 

monopolet. Gällande monopolets förbud mot diskriminering angick detta specifikt 

anskaffnings- och saluföringsvillkor för medlemsstaterna i enlighet med artikel 

37.132  

 

3.8 Hanner-målet och Légers förslag till avgörande 
Det s.k. Hanner-målet133 från år 2005 kan vara relevant att nämna i förhållande till 

den rättsfråga om det svenska alkoholmonopolet, som togs upp i Franzén-målet. 

Målet handlade om huruvida det var tillåtet att sälja nikotin-produkter i andra 

                                                
129 Mål C-189/95 Brottmål mot Harry Franzén. p. 84 f. 
130 Se avsnitt 3.6. 
131 Prop. 1998/99:134. s. 83 f. 
132 Prop. 2009/10:125. s. 60. 
133 Mål C-438/02 Brottmål mot Krister Hanner. 
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butiker än apoteket. Apoteket hade vid denna tidpunkt apoteksmonopol i Sverige. 

Den centrala rättsfrågan i målet var således om apoteksmonopolet stod i strid mot 

artiklarna 34 och / eller 37. 

 

Generaladvokaten Légers förslag till avgörande134 i Hanner-målet ska först 

behandlas. Han ansåg att domstolens beslut och tolkning av artikel 37 i Franzén-

målet var felbedömt135 och höll därför med vad generaladvokaten Elmer fastslagit 

i sitt förslag till avgörande. Léger ansåg att domstolens tolkning av artikeln i 

Franzén-målet varit alldeles för restriktiv gällande begreppet diskriminering.136 

Artikeln föreskriver bland annat att ”medlemsstaterna ska säkerställa att statliga 

handelsmonopol anpassas på ett sådant sätt att ingen diskriminering med avseende 

på anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas 

medborgare.”. Léger ansåg därför att ensamrätten för detaljhandelsmonopol också 

skulle omfattas av förbudet i artikeln.137 Han hänvisade till Elmers förslag till 

avgörande som framhöll att artikel 37 inte endast gällde diskriminering av 

anskaffnings- och saluföringsvillkoren av varor utan även diskriminering utav 

medlemsstaternas medborgare inom EU.138 Han menade sålunda att artikeln även 

syftade till att skydda aktörerna inom ramen för EU:s fria rörlighet av varor och inte 

bara varorna i sig. Med anledning av detta ville Léger inte att Hanner-målet skulle 

bedömas med bakgrund av de argument som framförts i Franzén-målet.139 Légers 

slutliga förslag till avgörande var därför att artikel 37 skulle tolkas som att det 

utgjorde ett hinder för en nationell bestämmelse som ger ett företag ensamrätt till 

detaljhandel. Förslaget åsyftade Apoteket AB och dess försäljning av läkemedel.140  

 

I EU-domstolens besked om förhandsavgörande i Hanner-målet hade den i stort sett 

samma resonemang kring artiklarna 34 och 37 som i Franzén-målet. Den dömde 

alltså i enlighet med argumenten i Franzén-målet och ansåg att artikel 37 var 

tillämplig i fallet.141 Följaktligen kom den fram till att det svenska 

                                                
134 Förslag till avgörande av generaladvokat Léger (mål C-438/02). 
135 A.a. p. 56. 
136 A.a. p. 62. 
137 A.a. p. 115. 
138 A.a. p. 63. 
139 A.a. p. 81. 
140 A.a. p. 177. 
141 Mål C-438/02 Brottmål mot Krister Hanner. p. 34 ff. 
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apoteksmonopolet inte var förenligt med artikel 37.142 Detta eftersom det fanns risk 

att apoteksmonopolets urvalssystem av utländska och / eller svenska produkter 

kunde leda till diskriminering.143  

 

3.9 Rosengren-målet  

3.9.1 Omständigheter i målet  
År 2007 öppnade Rosengren-målet144 upp för privat alkoholimport av 

privatpersoner. Tvisten i målet uppkom när Klas Rosengren m.fl. importerat ett 

antal kartonger med spanskt vin via postorder direkt från producenten. Personen 

som importerade vinet var en privat transportör som inte hade anmält vinet till 

tullen. Detta ledde till att vinet stoppades i tullen med anledning av att importen 

stridit mot den svenska alkohollagen. Den centrala rättsfrågan i detta mål var 

därmed om förbudet mot att en privatperson importerade alkoholdrycker enligt 

dåvarande svensk lag, var förenligt med EU-rätten. För att få klarhet i frågan 

vilandeförklarade domstolen målet och begärde ett förhandsavgörande från EU-

domstolen. Detta avsåg fyra tolkningsfrågor som i sin helhet handlade om ifall 

förbudet skulle tolkas gentemot artikel 34, 36 eller 37.145  

 

3.9.2 EU-domstolens bedömning  
EU-domstolen gjorde en gränsdragning där domstolen skilde på själva importen 

och försäljningen, eftersom monopolets ensamrätt enligt alkohollagen inte ansågs 

omfatta import av alkohol. EU-domstolen tillämpade sålunda artikel 34 istället för 

artikel 37 med anledningen att monopolets funktionssätt enligt artikel 37 inte 

påverkades av privatimporten.146 Den svenska alkohollagens bestämmelse om 

importförbud för privatpersoner bedömdes således utgöra en kvantitativ 

importrestriktion enligt artikel 34 och stred således mot EU-rätten.147 I målet hade 

den svenska regeringen dock motiverat att importförbudet var till för att skydda 

ungdomar från att köpa alkohol och att det därför var berättigat enligt 

                                                
142 Mål C-438/02 Brottmål mot Krister Hanner. p. 49. 
143 A.a. p. 42 f. 
144 Mål C-170/04 Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren. 
145 A.a. p. 14. 
146 A.a. p. 23 ff. 
147 A.a. p. 36. 
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folkhälsoskyddet (i artikel 36). EU-domstolen bestred inte detta men påpekade att 

det då måste stå i proportion till sitt syfte att skydda folkhälsan.148 Detta ansåg den 

att det inte gjorde eftersom förbudet i så fall måste omfatta alla åldrar och inte bara 

ungdomar.149 EU-domstolen kom fram till att målet med att skydda ungdomar 

kunde uppnås på annat sätt (genom t.ex. ålderskontroller) som inte hindrar den fria 

rörligheten för varor.150  

 

3.10 Följderna av Rosengren-målet 
Till följd av Rosengren-målet påbörjades en statlig utredning år 2007 om några 

alkoholfrågor med EU-rättslig anknytning, därav frågan om privatinförsel av 

alkoholdrycker.151 Avgörandet i målet innebar att det svenska förbudet mot att 

importera alkoholdrycker inte längre kunde upprätthållas. Den dåvarande svenska 

alkohollagen152 behövde därför ändras så att privatimport av alkoholdrycker kunde 

bli tillåtet för dem som fyllt 20 år.153 Regeringens utredning överlämnades till 

riksdagen som förslag till lag om ändring i alkohollagen.154 Detta resulterade i att 

det från och med den 1 juli 2008 blev tillåtet med privatimport av alkoholdrycker 

för personer över 20 år. 

 

Senare har en utredning155 och lagförslag156 om en ny alkohollag gjorts som lett till 

den nuvarande bestämmelsen i alkohollagen. Den föreskriver att alkoholdrycker får 

föras in ”av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran 

eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes 

eller dennes familjs personliga bruk”.157  

 

                                                
148 Mål C-170/04 Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren. p. 48 f. 
149 A.a. p. 50 f. och 57 f. 
150 A.a. p. 52 ff. 
151 SOU 2007:113. 
152 SFS 1994:1738. 
153 SOU 2007:113. s. 8 f. 
154 Prop. 2007/08:119. 
155 SOU 2009:22. 
156 Prop. 2009/10:125. 
157 4:4 2 st p.7, alkohollag (2010:1622). 
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3.11 Sammanfattning  
Det svenska alkoholmonopolet, Systembolaget, är ett undantag som Sverige har när 

det kommer till den fria rörligheten för varor. Detta monopol godkändes, i och med 

Sveriges inträdande i EU, med motiveringen att det skyddade den allmänna 

folkhälsan. Vad som reglerar alkoholhanteringen i landet är den svenska 

alkohollagen. Vidare är artikel 37 den bestämmelse som specifikt reglerar de 

statliga detaljhandelsmonopolens funktionssätt i EU, vilket ska följas av alla 

medlemsstater. Artikeln säkerställer att statliga monopol inte används på ett 

diskriminerande sätt gällande dess anskaffnings- och saluföringsvillkor för varor.  

 

Vad som gäller vid den rättsliga bedömningen av det svenska alkoholmonopolet i 

relation till den fria rörligheten för varor bestäms av artiklarna 34 och / eller 37. I 

olika avgöranden från domstolar och förslag till avgöranden av generaladvokater 

tillämpas artiklarna antingen separat, dvs. med utgångspunkt i antingen artikel 34 

eller 37, eller kumulativt. Exempelvis i Franzén-målet tillämpade EU-domstolen 

artikel 34 som grund för sitt beslut medan generaladvokaten Elmer ville tillämpa 

artiklarna 34 och 37 kumulativt. Vidare bedömde domstolen, och generaladvokat 

Léger, i Hanner-målet i enlighet med artikel 37. I Rosengren-målet lades istället 

fokus på artikel 34 och 36 i fråga om proportionalitetsbedömningen. Samtliga mål 

rörde Sveriges alkoholmonopol (och gamla apoteksmonopolet vad gäller Hanner-

målet). Rättspraxis har därmed visat att bedömningen varierar från fall till fall 

beroende på omständigheter i det enskilda fallet. Beroende av vilken artikel mest 

tyngd läggs vid blir resultaten olika.  
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4. Gårdsförsäljning i relation till 
alkoholmonopolet 

4.1 Gårdsförsäljning i Sverige   

Av alla medlemsstater i EU är Sverige den enda som inte tillåter gårdsförsäljning 

av alkoholdrycker. Anledningen till detta hävdas vara att skydda folkhälsan (i 

enlighet med artikel 36). Det har å ena sidan argumenterats att ett tillåtande av 

gårdsförsäljning i Sverige skulle äventyra Systembolagets alkoholmonopol, vilket 

då skulle leda till att monopolets syfte om att skydda folkhälsan inte kan 

upprätthållas. Å andra sidan har det argumenterats om att gårdsförsäljning mycket 

väl skulle kunna fungera tillsammans med alkoholmonopolet, precis som i Norge 

och Finland.158 Bakgrunden till att frågan om gårdsförsäljning i Sverige tas upp är 

alltså för att sådan alkoholförsäljning strider mot den svenska alkohollagen. Enligt  

alkohollagen är försäljning av alkohol endast tillåtet för det statliga 

detaljhandelsmonopolet, Systembolaget.159  

 

4.2 De föregående förslagen om gårdsförsäljning 
Tidigare förslag om gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige har blivit 

avslagna. Det är totalt två gånger som frågan varit uppe i form utav förslag.160 Det 

första förslaget lades fram år 2009 i samband med en utredning om en ny 

alkohollag.161 Utredningen kom då fram till att en sådan försäljning av 

egenproducerade alkoholdrycker skulle strida mot EU-rätten, med hänvisning till 

Franzén-målet, och inskränka Systembolagets ensamrätt. Gårdsförsäljningen skulle 

alltså anses strida mot de bestämmelser som stadgas i artikel 34.162 Frågan om 

                                                
158-http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellationsdebatt/gardsforsaljning_H61014. 
159 SOU 2010:98. s. 57. 
160-http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellationsdebatt/gardsforsaljning_H61014. 
161 SOU 2009:22. 
162 A.a. s. 107 f. 
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gårdsförsäljning togs vidare upp i den proposition som följde utav utredningen.163 

Av denna framgick det att regeringen inte var helt eniga med utredningens 

bedömning. Regeringen anförde bland annat att gårdsförsäljning av småskalig 

alkoholproduktion skulle kunna bidra till fler arbeten och växande företag, vilket 

hade utvecklat landsbygdens ekonomi. Den framhöll även att gårdsförsäljningen 

hade kunnat främja turismen och ha allmän positiv effekt för olika branscher.164 

Från ett EU-rättsligt perspektiv ansåg regeringen att gårdsförsäljningen kunde 

äventyra det svenska alkoholmonopolet och ifrågasatte därmed utredningens analys 

kring detta. Regeringen kom därför fram till att frågan behövde tas upp för vidare 

analys. Ytterligare utredning behövde göras angående hur gårdsförsäljningens 

utformning skulle se ut så att den inte stred mot EU-rätten, alkoholmonopolet och 

hanteringen av folkhälsan.165 

 

Andra gången förslaget om gårdsförsäljning av alkoholdrycker lades fram, var år 

2010.166 I utredningen framhölls bland annat att gårdsförsäljning inte får strida mot 

den fria rörligheten för varor. En jämförelse gjordes således med Keck-doktrinen167 

där utredaren bedömde att gårdsförsäljning var att anse som en sådan 

försäljningsform som avses i Keck. Gårdsförsäljning skulle då falla utanför 

tillämpningsområdet för artikel 34 så länge det inte diskriminerade andra länders 

produkter. Vidare framhölls att om regleringen kring gårdsförsäljning begränsades, 

så att den inte strider mot den svenska alkoholpolitiken som handlar om att skydda 

folkhälsan, så kan det vara tillåtet även om det strider mot artikel 34. Detta enligt 

undantaget om folkhälsoskyddet i artikel 36. Gårdsförsäljning skulle då alltså vara 

förenligt med EU-rätten och proportionalitetsprincipen.168 Utredningens slutsats 

blev följaktligen att det är möjligt att införa gårdsförsäljning i Sverige om de 

angivna förutsättningar som anges i utredningen är uppfyllda.169 Någon vidare 

uppföljning av detta har däremot inte gjorts.  

 

                                                
163 Prop. 2009/10:125. 
164 A.a. s. 86. 
165 A.a. s. 89. 
166 SOU 2010:98. 
167 Se avsnitt 2.3.3. 
168 SOU 2010:98. s. 64. 
169 A.a. s. 9. 
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4.3 Den kommande utredningen om gårdsförsäljning   
En ny utredning om gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige kommer att äga 

rum år 2020. Detta framgår av punkt 21 i utkastet till sakpolitisk överenskommelse 

mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna 

(även kallat Januariavtalet). Syftet med att man tillsätter en utredning om 

gårdsförsäljning av alkoholdrycker är att få Sverige som land att växa. 

Förutsättningarna för att frågan om gårdsförsäljning ska utredas och ett förslag 

läggas fram är att det svenska alkoholmonopolet, Systembolaget, säkras.170  

 

4.4 Gårdsförsäljning i Finland 

Precis som i Sverige så har Finland också ett detaljhandelsmonopol för 

alkoholdrycker, kallat ALKO. Sverige och Finland är de enda länderna inom EU 

som har ett sådant monopol. Men till skillnad från Sverige så har Finland även 

gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Detta gör en jämförelse med dess regelsystem 

relevant i denna uppsatsens undersökning.171 Finlands avsikt med att tillåta 

gårdsförsäljning av alkoholdrycker var att främja och stärka jordbruket.172 

Sammanfattningsvis anses gårdsförsäljningen av alkohol i Finland inte ha påverkat 

skyddet för folkhälsan negativt.173 Det nyare avgörande om det finska 

detaljhandelsmonopolet som kom år 2015, det s.k. Alkotaxi-målet174, har legat till 

grund för den aktuella debatten i Sverige om rättsläget och den kommande 

utredningen om gårdsförsäljning år 2020. Detta kommer det redogöras för i följande 

avsnitt.  

 

                                                
170-https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf. p. 
23. 
171,SOU 2009:22. s. 104. 
172 A.a. s. 106. 
173 SOU 2010:98. s. 55. 
174 Mål C-198/14 Valev Visnapuu mot Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) och Suomen valtio - Tullihallitus. 
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4.5 Alkotaxi-målet   

4.5.1 Omständigheterna i målet 
Tvisten i målet175 uppkom när konsumenter i Finland beställt alkohol genom en 

hemsida i Estland kallad ”www.alkotaxi.eu”. Konsumenterna fick därefter 

alkoholen levererad till sig från Estland av Visnapuu som saknade importtillstånd. 

Målets rättsfråga var bland annat huruvida det finska förbudet, mot att säljare i 

andra medlemsstater inte får lov att sälja och importera alkoholdrycker till 

konsumenter i Finland, var förenligt med EU-rätten enligt artiklarna 34, 36 eller 37 

FEUF. Den nationella domstolen vände sig till EU-domstolen med en begäran om 

ett förhandsavgörande i enlighet med artikel 267 FEUF.  

 

4.5.2 EU-domstolens bedömning   
EU-domstolen bedömde att det finska alkoholmonopolets ensamrätt enligt finsk 

alkohollag skulle bedömas med bakgrund av artikel 37.176 Den finska alkohollagens 

undantag för denna ensamrätt (som föreskrev att det var två kategorier av 

alkoholdrycker som endast får importeras av de personer som har tillstånd) ansågs 

däremot inte beröra monopolets funktionssätt på det sätt som avses i artikel 37. EU-

domstolen valde därför att bedöma undantaget enligt bestämmelserna i artikel 34.177 

En viss del av den alkohol som Visnapuu importerat föll således inte in under den 

finska alkohollagens undantag. EU-domstolen föreskrev med hänvisning till 

Franzén och Hanner att monopol ska utformas på ett sådant sett att ingen 

diskriminering avseende anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger.178 

Bedömningen av denna fråga överlämnades till den finska domstolen.179 EU-

domstolen bedömde vidare att förbudet mot alkoholimport, och dess tillståndskrav, 

utgjorde en åtgärd med motsvarande verkan enligt artikel 34 vilket hindrar den fria 

rörligheten för varor.180 Den framhöll således att förbudet däremot kunde vara 

berättigat enligt undantaget om allmän ordning och folkhälsa i artikel 36 om det 

                                                
175 Ibid. 
176 Mål C-198/14 Valev Visnapuu mot Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) och Suomen valtio - Tullihallitus. p. 
90. 
177 A.a. p. 91. 
178 A.a. p. 94 f. 
179 A.a. p. 96. 
180 A.a. p. 98 f. 
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står i proportion till syftet. Denna fråga överlämnades också till den finska 

domstolen för vidare bedömning.181  

 

4.5.3 Den nationella domstolens slutgiltiga bedömning 
Den slutliga bedömningen av målet gjordes år 2018 av den finska Högsta 

domstolen. Den anförde att detaljhandelsmonopolet och dess tillståndssystem inte 

var oförenligt med EU-rätten. Försäljningen som gjorts av alkoholdrycker i Finland 

bedömdes därför ha stridit mot den finska alkohollagen.182  

 

4.6 Den aktuella debatten i Sverige om rättsläget 

I den aktuella debatten i Sverige om rättsläget, gällande gårdsförsäljning av alkohol, 

har åsikterna kring det svenska monopolets framtid varit spridda. Nedan kommer 

följaktligen att redogöras för några av de olika uppfattningar som framkommit i den 

rättsvetenskapliga debatten.   

  

I en debattartikel skriven av Ulf Bernitz i år (2019) diskuterar han om den nya 

utredningen som ska göras om gårdsförsäljning och vad detta skulle innebära för 

det svenska alkoholmonopolet, Systembolaget. Han jämför här med det finska 

alkoholmonopolet som sedan 2018 tillåtit gårdsförsäljning av lokalt tillverkad öl. 

Innan dess var det endast traditionell svagdricka och lokalt framställda vin gjorda 

Finland som fick säljas. Han påpekar att den nya bestämmelsen om gårdsförsäljning 

för öl ännu inte har blivit prövad av EU-domstolen vilket innebär att den kanske 

inte är förenlig med EU-rätten. Bernitz hävdar således att de alkoholtyper som 

Sverige vill ska omfattas av gårdsförsäljning har lite att göra med den finska 

regleringen eftersom sådana traditionella alkoholdrycker som tillverkas där knappt 

finns i Sverige. Vidare hänvisar han till den offentliga utredning som gjordes om 

gårdsförsäljning år 2010183 där både sprit, öl och vin omfattades av förslaget. Även 

utländska varor inkluderades då för att inte diskriminering mot dem skulle ske i de 

svenska gårdsbutikerna. Bernitz poängterar att Systembolagets ensamrätt delvis 

bygger på att begränsa de privata vinstintressena i hanteringen av alkohol och delvis 

                                                
181 A.a. p. 109-129. 
182.https://korkeinoikeus.fi/sv/index/ennakkopaatokset/precedent/1530094325089.html. HD:2018:49. 
183 SOU 2010:98. 



 46 

på att minska tillgängligheten av alkohol. Ett godkännande av gårdsförsäljning 

anser han skulle leda till att Systembolaget förlorar sin nuvarande ställning. Vidare 

skulle en sådan reglering antyda om att Sveriges regering och riksdag fäster mindre 

vikt vid Systembolagets syfte om att skydda folkhälsan. Det var just folkhälsan som 

år 1997 prioriterades i Franzén-målet. Slutsatsen Bernitz drar är att Systembolaget 

inte kommer kunna bibehållas i kombination med att gårdsförsäljning blir tillåtet.184   

 

Jörgen Hettne uttalade sig i sin artikel från 2018 om att EU-rätten inte omöjliggör 

gårdsförsäljning. Han inleder med att frågan om gårdsförsäljning kommit upp med 

anledning av det växande intresset för småskalig produktion av sprit, vin och öl i 

Sverige. Vidare poängterar han att det för små tillverkare är svårt att sälja sina varor 

på Systembolaget och att det är de mer etablerade varorna som istället gynnas. 

Hettne anför även att ett stort problem med att gårdsförsäljning inte är tillåtet är att 

turister och besökare inte kan köpa med sig alkoholdrycker vid provsmakningar. 

Provsmakningar är för övrigt tillåtna i Sverige. Detta togs bland annat upp i den 

förra utredningen om gårdsförsäljning där det motiverades för att 

besöksverksamheten skulle prioriteras. Hettne konstaterar att grunden för den 

svenska utredningen om gårdsförsäljning utgjordes av den tillåtna 

gårdsförsäljningen i Finland. En jämförelse gjordes följaktligen med Alkotaxi-

målet185 där han framhöll att om gårdsförsäljningen i Finland är tillåten med ett i 

övrigt välfungerande detaljhandelsmonopol så finns möjligheten för att det ska 

fungera i Sverige också.186   

 

Joakim Sundblom skrev som replik på Hettnes artikel ovan om att gårdsförsäljning 

äventyrar detaljhandelsmonopolet. Han betonar att gårdsförsäljning tar bort de skäl 

som ligger till grund för det svenska alkoholmonopolet, vilket i framtiden kan göra 

det till ett EU-rättsligt hinder. Vidare påpekar han att EU-domstolen inte alls 

accepterade regelsystemet om gårdsförsäljning i Finland (i Alkotaxi-målet) 

eftersom denna fråga överlämnades till och hanterades av den finska hovrätten. 

Reglerna blev alltså godkända men inte med hänvisning till att EU-domstolen 

accepterat dem. Sundblom redogör för att om gårdsförsäljning blir tillåtet i Sverige 

                                                
184 https://www.di.se/debatt/gardsforsaljning-ar-slutet-for-systembolaget/. 
185 Se avsnitt 4.5. 
186-https://europakommentaren.eu/2018/05/16/vad-sager-eu-om-gardsforsaljning-i-sverige/. 
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så kommer reglerna inte utformas på samma sätt som den finska gårdsförsäljningen. 

Slutligen anför han att konsekvenserna för det svenska detaljhandelsmonopolet vid 

införande av gårdsförsäljning skulle bli att Systembolaget ej kan upprätthållas och 

att tillåtandet av gårdsförsäljning inte skulle leva upp till principen om att skydda 

folkhälsan.187  

 

Hettne framförde i sin tur en replik mot Sundbloms artikel ovan genom att 

konstatera att all gårdsförsäljning inte äventyrar Systembolaget. Han anför att 

förslaget om att gårdsförsäljare även skulle sälja andra länders varor, som togs upp 

i förra utredningen om gårdsförsäljning, var en överdriven likabehandling. Vidare 

hänvisade han till Alkotaxi-målet som han menade hade öppnat upp för en ny 

tolkning av möjligheterna till gårdsförsäljning i Sverige. Detta eftersom en sådan 

likabehandling inte var nödvändig för gårdsförsäljningen i Finland. Den finska 

ordningen var således inte oförenlig med EU-rätten enligt EU-domstolen. Vidare 

poängterar han att den finska Högsta domstolen bedömt att de finska reglerna om 

gårdsförsäljning inte strider mot EU-rätten. Slutligen uttrycker han att det borde 

vara tillåtet att få sälja begränsat med alkohol och att det kommer att främja 

turismen. Han menar såtillvida att EU-rätten då inte omöjliggör gårdsförsäljning.188 

 

4.7 Sammanfattning 
Frågan om gårdsförsäljning av alkoholdrycker har tagits upp två gånger. 

Regeringen har nu ännu en gång bestämt sig för att ta upp frågan i form av en 

utredning som ska tillsättas år 2020. Detta med anledning av avgörandet i Alkotaxi-

målet där Finlands regelsystem om alkoholmonopolet skärptes ytterligare. 

Eftersom gårdsförsäljning också är tillåtet, i kombination med alkoholmonopolet, i 

Finland så har detta inspirerat Sverige som vill försöka uppnå samma sak. Vissa 

motsätter sig förslaget om gårdsförsäljning i Sverige eftersom det svenska 

alkoholmonopolet då riskerar att försvinna. Andra jämför Sveriges system med det 

finska och hävdar att alkoholmonopolet visst skulle bestå och fungera i relation med 

gårdsförsäljning i Sverige.   

                                                
187-https://europakommentaren.eu/2018/06/28/replik-gardsforsaljning-aventyrar-detaljhandelsmonopolet/. 
188-https://europakommentaren.eu/2018/07/16/all-gardsforsaljning-aventyrar-inte-systembolaget/. 
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5. Avslutande sammanfattning 

Uppsatsens undersökning om den fria rörligheten för varor i relation till det svenska 

alkoholmonopolet har beaktat de regler och källor som varit relevanta för området. 

Artikel 34, 36 och 37 har således getts ett omfattande utrymme tillsammans med 

diverse förarbeten, doktrin och övriga källor. Varje kapitel har i denna uppsats 

avslutats med en sammanfattning, en sammanföring av dessa tillsammans med en 

analys kommer i det följande att ges.   

 

Tolkningen av gällande rättsläge kring bestämmelserna om den fria rörligheten för 

varor spelar en stor roll för framtidens bedömning av gårdsförsäljningens 

möjligheter i Sverige. Som framförts i kapitel två är rättsläget relativt tydligt 

gällande innebörden av en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ 

importrestriktion i artikel 34. Det har genom rättspraxis framförts flera 

definitionsbeskrivningar och principer som väglett utvecklingen av artikelns 

tolkning och tillämpningsområde. Viktiga mål som gjorde detta var Dassonville-, 

Cassis- och Gourmet-målet. Keck-målets begränsning utav artikelns 

tillämpningsområde var också en stor utveckling av artikeln. Avgörandet i De 

Agostini-målet visade på en vidare rättsutveckling av det som föreskrevs i Keck-

målet. Idag handlar det däremot mer om marknadstillträde än vissa typer av 

försäljningsformer vid bedömningen av om en åtgärd omfattas av förbudet i artikel 

34.  

 

Med bakgrund av den rättsutveckling som redovisats genom praxis i kapitel tre kan 

det ifrågasättas huruvida samma bedömning hade gjorts idag i exempelvis Franzén-

målet. Generaladvokaten Elmer motiverade i sitt förslag till avgörande i målet att 

Systembolaget påverkade importen på samma sätt som ett importmonopol vilket då 

skulle strida mot artikel 34. Partihandels- och tillverkningstillståndet skulle separat 

bedömas utifrån artikel 37. I detta fall ansåg han att artikel 36 även kunde tillämpas 

som undantag till artikel 37 med hänvisning till praxis. Dock motiverade han att det 

svenska tillståndet inte stod i proportion till syftet om att skydda folkhälsan enligt 
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artikel 36. Även generaladvokat Léger ansåg att Systembolagets 

detaljhandelsmonopol skulle omfattas av förbudet i artikel 37. Artikelns begrepp 

om diskriminering bedömdes alltså vara alltför restriktiv eftersom inte 

medborgarna/aktörerna inom EU omfattades av bestämmelsen. Hade detta 

resonemang tillämpats av domstolen i Franzén-målet hade det idag sett väldigt 

annorlunda ut i Sverige och Systembolaget hade då troligtvis inte funnits kvar. I 

Rosengren-målet förtydligade domstolen emellertid att det svenska 

detaljhandelsmonopolet enligt artikel 37 inte omfattade importen av alkohol varför 

domstolen istället tillämpade artikel 34. Importförbudet kunde inte rättfärdigas 

enligt undantaget i artikel 36 vilket ledde till förbudet togs bort. Systembolagets sätt 

att styra importen kan vidare diskuteras. Eftersom Systembolaget har en skyldighet 

att behandla alla inhemska och utländska produkter likvärdiga kan man antingen gå 

på Elmers linje om att den fria rörligheten för varor hindras, bland annat genom 

Systembolagets begränsade antal försäljningsställen, eller på motiveringen utifrån 

att skydda folkhälsan. Den slutsats som kan dras av frågan om hur artikel 34 

förhåller sig till artikel 37 i relation till det svenska alkoholmonopolet är att 

gränsdragningen mellan artiklarna inte är helt klar. Artiklarna kan tillämpas olika 

beroende på om det motiveras utifrån ett hinder mot den fria rörligheten för varor 

enligt artikel 34 eller detaljhandelsmonopolets funktionssätt enligt artikel 37. 

Rättsläget är således inte helt klart på detta området.  

 

Vidare vad gäller Systembolagets försäljning av hemleveranser och e-handel 

framgick det att skillnaden mellan år 2012 / 2013 och 2018 innebar en ökning med 

ca 19 miljoner kronor. Internetbeställningarna hade som helhet under perioden en 

ökning med ett värde på ca 315,7 miljoner kronor. Procentuellt var det ingen stor 

skillnad men ökningen av försäljningsvärdet visar bara på hur mycket mer det 

faktiskt säljs idag jämfört med år 2012 / 2013. Det finns såklart flera bakomliggande 

orsaker till detta så som bättre ekonomi etc. Konsumenter konsumerar som helhet 

idag betydligt mer varor än vad de gjorde tidigare eftersom marknaden med tiden 

fått ett större utbud. Systembolagets vilja att expandera sin verksamhet, till att även 

omfatta permanent hemförsäljning, skulle göra det ännu mer lättillgängligt för 

konsumenter att få tag på alkoholdrycker. Man kan då fråga sig varför denna ökning 

skulle vara tillåten men inte gårdsförsäljning? Näthandeln har generellt sett ökat 

väldigt mycket de senaste åren, det är alltså inte bara alkoholförsäljningen via           
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e-handel och hemförsäljning som ökat. Om nätbutiker för försäljning av alkohol 

kan anses vara ett hot mot folkhälsan, borde då inte Systembolaget fråga sig om 

deras tjänst om hemförsäljning (och e-handel) kan bidra till en sämre folkhälsa? 

Systembolagets monopol syftar ju till att skydda folkhälsan. Vill Sverige främja 

små aktörer med lokalproducerade alkoholdrycker hade gårdsförsäljning varit ett 

mer lämpligt alternativ enligt uppsatsförfattarens mening. Både turismen och 

småföretagare hade främjats av detta samtidigt som inget då hindrar den fria 

rörligheten för varor.  

 
Med hänvisning till kapitel fyra framgick det att Alkotaxi-målet legat till grund för 

den aktuella debatten om gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige. Genom 

målet skärptes Finlands regler kring dess detaljhandelsmonopol (ALKO) samtidigt 

som Finlands bestämmelser om gårdsförsäljning bevarades. I de förarbeten som 

gjorts om gårdsförsäljning i Sverige har slutsatsen varit att det är fullt möjligt att 

införa. Frågan om vad effekten av tillåten gårdsförsäljning skulle kunna medföra 

för det svenska alkoholmonopolet har två möjliga svar. Det första är att 

Systembolaget kommer tappa sin starka ställning som monopol på marknaden om 

man inför gårdsförsäljning. Det andra är att Systembolaget kommer bibehålla sin 

ställning och fungera tillsammans med gårdsförsäljningsbutikerna, i likhet med 

Finlands system. Inga slutsatser kan dock göras i dagsläget och i väntan på den 

kommande utredningen får man följa den levande debatten. Uppsatsförfattaren 

föredrar alternativ två. Detta eftersom gårdsförsäljningen enligt denne anses 

medföra positiva effekter för Sveriges handel och aktörer. Bättre att småföretagare 

får en chans att växa, vilket då samtidigt troligen kommer främja turismen. 

Turismen hade till exempel inte främjats om Systembolaget fått styra hela 

marknaden genom e-handel och hemleverans. Däremot kan frågan om 

likabehandling, för vad gårdsbutikerna i sådana fall får sälja, bli ett problem. Om 

produkter från hela EU ska få säljas blir det svårt med att ha försäljningen under 

kontrollerade former. Begränsas det istället till att endast vara lokalproducerade 

drycker, som i Finland, så finns det inte heller någon risk för att folkhälsan skadas. 

Systembolaget skulle därför mycket väl kunna behålla sin ställning på marknaden. 

Uppsatsförfattaren håller således med det som Hettne anfört i enlighet med det som 
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redovisats i kapitel fyra. Men hur det faktiskt förhåller sig kommer att avgöras i 

framtiden, troligen genom en prövning i EU-domstolen.  

 

  



 52 

Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tryck 
 

Sverige 

Kommittédirektiv 

Dir. 2012:43 Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn 

och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker. 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 2007:113 Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning.       
 

SOU 2009:22 En ny alkohollag. 

 

SOU 2010:98 Gårdsförsäljning. 

 

SOU 2013:50 En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med 

alkohol och tobak. 

 
SOU 2014:58 Privat införsel av alkoholdrycker, Tydligare regler i konsekvens 

med svensk alkoholpolitik. 

 

Propositioner 

Prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, med mera. 

 

Prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning.       

 

Prop. 2009/10:125 En ny alkohollag. 



 53 

Prop. 2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter.  

 

Litteratur 

 

Barnard, Catherine & Peers, Steve. European Union Law. Oxford University 

Press, Oxford. 2 uppl., 2017. 

 

Bernitz, Ulf. Svensk och europeisk marknadsrätt I – Konkurrensrätten och 

marknadsekonomins rättsliga grundvalar, Norstedts Juridik, Stockholm. 4 uppl., 

2015. 

 

Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders. Europarättens grunder, Nordstedts Juridik, 

Stockholm. 6 uppl., 2018.  

 

Bellamy & Child. European Union Law of Competition. Oxford University Press, 

Oxford. 8 uppl. red. av Bailey, David & John, Laura Elizabeth, 2018.  

 

Gustavsson, Sverker m.fl. Hur gemensam är den europeiska gemenskapen? 

Europaperspektiv 2009. Santérus Förlag, Stockholm. 1 uppl., 2009.  

 

Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida. EU-rättslig metod - Teori och genomslag i 

svensk rättstillämpning, Norstedts Juridik, Stockholm. 2 uppl., 2011.  

 

Nääv, M & Zamboni, M (red.). Juridisk metodlära, Studentlitteratur AB, Lund. 2 

uppl. 2018.  

 

Weiss, Freidl & Kaupa, Clemens. European Union Internal Market Law. 

University Press, Cambridge. 1 uppl., 2014. 

 

 

 

 



 54 

Tidskrifter 
 

Hettne, Jörgen. EU, monopolen och försvaret av den rådande ordningen. 

Europarättslig tidskrift. 2004. 

 

Hettne, Jörgen. Alkotaxi och alkoholpolitik – E-handel och gårdsförsäljning i 

Finland. Europarättslig tidskrift. 2016.  

 

Johansson, Martin. Rosengren – A ”Franzén light”?. Europarättslig tidskrift. 

2007. 

 

Internetkällor 
 

Alkoholmonopolet. Publicerad: okänt. Tillgänglig: 

http://alkoholdebatt.se/alkoholmonopolet/ (Hämtad: 21-05-19).  

 

Bergheden, Sten. Gårdsförsäljning. Publicerad: 25-01-19. Tillgänglig: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellationsdebatt/gardsforsaljning_H61014 (Hämtad: 21-05-

19).    

 

Bernitz, Ulf. Gårdsförsäljning är slutet för systembolaget. Publicerad: 02-02-19.  

Tillgänglig: https://www.di.se/debatt/gardsforsaljning-ar-slutet-for-systembolaget/ 

(Hämtad: 21-05-19). 

 

Hettne, Jörgen. EU-rätten omöjliggör inte gårdsförsäljning. Publicerad: 16-05-18.  

Tillgänglig: https://europakommentaren.eu/2018/05/16/vad-sager-eu-om-

gardsforsaljning-i-sverige/ (Hämtad: 21-05-19).  

 

Hettne, Jörgen. All gårdsförsäljning äventyrar inte Systembolaget. Publicerad: 16-

07-18.Tillgänglig: https://europakommentaren.eu/2018/07/16/all-gardsforsaljning-

aventyrar-inte-systembolaget/ (Hämtad: 21-05-19).  

 



 55 

Sundblom, Joakim. Replik: Gårdsförsäljning äventyrar detaljhandelsmonopolet. 

Publicerad: 28-06-18. Tillgänglig: 

https://europakommentaren.eu/2018/06/28/replik-gardsforsaljning-aventyrar-

detaljhandelsmonopolet/ (Hämtad: 21-05-19).  

 

Konkurrensverket. Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för 

alkoholdrycker - Rapport till Europeiska kommissionen december 2010. 

Tillgänglig: http://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/nyheter/las-

rapporten-det-svenska-detaljhandelsmonopolet-for-alkoholdrycker.-3147kb.pdf 

(Hämtad: 21-05-19).  

 

Konkurrensverket. Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker - 

Rapport till Europeiska kommissionen december 2013. Tillgänglig: 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/ovrigt/alkoholrapport_

dec2013.pdf (Hämtad: 21-05-19).  

 

Konkurrensverket. Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för 

alkoholdrycker - Rapport till Europeiska kommissionen december 2018. 

Tillgänglig:’http://www.konkurrensverket.se/contentassets/5b43601acdb84c518ea

5efd7d0f3f21c/alkoholrapport_december2018.pdf (Hämtad: 21-05-19). 

 
Regeringen. Regeringen vill se permanent hemkörning från Systembolaget. 

Publicerad: 29-06-18. Tillgänglig: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringen-vill-se-

permanent-hemkorning-fran-systembolaget/ (Hämtad: 21-05-19). 

 

Regeringen. Reglering av alkoglass m.fl. produkter. Publicerad: 28-06-18. 

Tillgänglig:’https://www.regeringen.se/49faab/contentassets/42a99d4b9c4543a6a

c185f8893d5305b/lagradsremiss-relering-av-alkoglass-mfl-produkter.pdf 

(Hämtad: 21-05-19).  

 

Socialdemokraterna. Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. 



 56 

Publicerad: 11-01-19. Tillgänglig: 

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-

overenskommelse.pdf (Hämtad: 21-05-19).

 

Systembolaget. Statens ägaranvisning för Systembolaget AB. Publicerad: 24-04-14. 

Tillgänglig:’https://www.systembolaget.se/imagelibrary/publishedmedia/qz9aky2

v23zytnszcw0g/b002-statens-agaranvisning.pdf (Hämtad: 21-05-19). 

  



 57 

Rättsfallsförteckning 

Sverige 

Marknadsdomstolens dom 2003:05. Konsumentombudsmannen (KO) mot 

Gourmet International Products Aktiebolag (GIP).  

 

Marknadsdomstolens dom 2000:4. Konsumentombudsmannen (KO) mot TV-

Shop i Sverige AB.  

 

Europeiska unionen 

EU-domstolen 

 
Mål 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos 

mot Nederländska skatteförvaltningen. EU:C:1963:1 

 

Mål 8/74 Procureur du Roi mot Benoît och Gustave Dassonville. EU:C:1974:82. 

 
Mål 120/78 Rewe-Zentrale AG mot Bundesmonopolverwalttung fur Branntwein 

(Cassis de Dijon). EU:C:1979:42. 

 
Förenade målen C-267/91 och C-268/91 Brottmål mot Bernard Keck och Daniel 

Mithouard. EU:C:1993:905.  

 

Förenade målen C-35/95, C-36/95 och C37/95 Konsumentombudsmannen (KO) 

mot De Agostini (Svenska) Förlag AB (C-34/95) och TV-Shop i Sverige AB. 

EU:C:1997:344. 

 

Mål C-189/95 Brottmål mot Harry Franzén. EU:C:1997:504. 



 58 

 

Mål C-405/98 Konsumentombudsmannen mot Gourmet International Products AB. 

EU:C:2001:135.  

 

Mål C-438/02 Brottmål mot Krister Hanner. EU:C:2005:332.  

 

Mål C-170/04 Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren. EU:C:2007:213. 

 

Mål C-198/14 Valev Visnapuu mot Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) och Suomen 

valtio – Tullihallitus, publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen, 

Rättsfallsamlingens allmänna del. (2016/C 016/08). EU:C:2015:751.   

 

Förhandsavgöranden från generaladvokater 
 
Förslag till avgörande av generaladvokat Elmer föredraget den 4 mars 1997.  

Brottmål mot Harry Franzén.  

Begäran om förhandsavgörande: Landskrona tingsrätt - Sverige.  

Artiklarna 30 och 37 i EG-fördraget - Monopol för detaljhandel med 

alkoholdrycker.  

Mål C-189/95. EU:C:1997:101. 

 
Förslag till avgörande av generaladvokat Léger föredraget den 25 maj 2004.  

Brottmål mot Krister Hanner.  

Begäran om förhandsavgörande: Stockholms tingsrätt - Sverige.  

Artiklarna 28 EG, 31 EG, 43 EG och 86.2 EG - Försäljning av läkemedel - 

Etablering av detaljhandlare - Statligt monopol för detaljhandel med läkemedel - 

Företag som fått i uppdrag att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt 

intresse.  

Mål C-438/02. EU:C:2004:317. 

 

 

 



 59 

Övrigt 
 

Valev Visnapuu mot Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) och Suomen valtio – 

Tullihallitus. HD:2018:49. 

Tillgänglig:’https://korkeinoikeus.fi/sv/index/ennakkopaatokset/precedent/153009

4325089.html.  


