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Även om förslaget får ses som en liberalisering av det nuvarande regelverket, när det 
gäller försäljning av alkoholhaltiga drycker, är den nya försäljningskanalen starkt 
begränsad. Förslaget innebär inte att alkoholförsäljningen släpps fri utan det är en 
försäljningskanal som är kontrollerbar.  
 
Det kan inte uteslutas att utredningens förslag innebär ett ifrågasättande av det svenska 
detaljhandelsmonopolet . Företagarna välkomnar en eventuell prövning av EU-
domstolen om gårdsförsäljning är förenligt med detaljhandelsmonopolet.  
 
Företagarna menar också att det är viktigt att regeringen följer upp vilka effekter ett 
genomförande av förslaget skulle innebära. Det gäller både att utvärdera vilka 
konsekvenser förslaget fått för näringslivet som de alkoholpolitiska effekterna i stort. Ett 
område som en sådan utvärdering kan titta närmare på är bland annat de kvantitativa 
begränsningar som föreslås. Det är enligt Företagarna viktigt att följa 
försäljningsutvecklingen för att eventuellt kunna revidera de föreslagna kvantiteterna. 
Det är dessutom viktigt att kommunernas tillståndsgivning och tillsynsverksamhet 
fungerar tillfredsställande.  
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