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Betänkandet	  SOU	  2014:58,	  Privat	  införsel	  av	  alkoholdrycker.	  	  
(Dnr	  S2014/5405/FST)	  
	  
Sammanfattning:	  
MHF	  föreslår	  att	  utländska	  säljare	  också	  ska	  förbjudas	  kommersiellt	  främjande.	  Detta	  för	  att	  
uppnå	  en	  minskad	  totalkonsumtion	  av	  alkohol.	  De	  förslag	  som	  ges	  i	  utredningen	  stöds	  av	  oss	  och	  
fyra	  punkter	  framhålls	  som	  särskilt	  viktiga	  för	  att	  uppnå	  minskade	  alkoholskador.	  

Utredningen	  noterar	  att	  målet	  för	  den	  svenska	  alkoholpolitiken	  är	  en	  begränsning	  av	  
skadeverkningarna	  på	  grund	  av	  alkohol	  och	  att	  detta	  ska	  ske	  genom	  en	  minskad	  
totalkonsumtion	  av	  alkohol.	  Vidare	  framhålls	  att	  ambitionen	  att	  hålla	  alkoholhanteringen	  fri	  från	  
ett	  privat	  vinstintresse	  varit	  en	  bärande	  princip	  i	  den	  svenska	  alkoholpolitiken.	  För	  att	  stärka	  
den	  ambitionen	  finns	  detaljhandelsmonopolet.	  	  

Utredningen	  ger	  ett	  antal	  förslag	  som	  är	  en	  bra	  början	  för	  att	  se	  till	  att	  de	  ovan	  angivna	  
ambitionerna	  kan	  uppnås.	  	  MHF	  vill	  särskilt	  framhålla	  vikten	  av:	  	  

• Att	  förbudet	  mot	  kommersiellt	  främjande	  av	  privat	  import,	  genomförs.	  
• Att	  endast	  transportörer	  får	  hantera	  alkohol	  som	  är	  privatimporterad	  och	  att	  begreppet	  

oberoende	  mellanhand	  tas	  bort	  ur	  lagtexten.	  	  
• Att	  den	  som	  transporterar	  ska	  vara	  helt	  oberoende	  av	  säljaren.	  	  
• Att	  en	  anmälningsplikt	  införs	  för	  de	  transportörer	  som	  driver	  transport	  med	  

privatimporterad	  alkohol.	   	  

Vi	  föreslår	  dock	  att	  utländska	  säljare	  också	  ska	  omfattas	  av	  förbudet	  mot	  ett	  kommersiellt	  
främjande.	  Avsaknaden	  av	  ett	  sådant	  förslag	  ser	  vi	  som	  utredningens	  svaga	  punkt.	  Att	  ett	  sådant	  
förslag	  införs	  för	  denna	  verksamhet	  måste	  anses	  som	  en	  självklarhet.	  Annars	  rycks	  
förutsättningarna	  undan	  för	  ett	  framgångsrikt	  agerande	  för	  att	  uppnå	  det	  som	  utredningen	  
initialt	  framhåller	  som	  mål:	  en	  minskad	  alkoholkonsumtion	  och	  minskade	  alkoholskador.	  

Med	  vänlig	  hälsning	  

	  

Arne	  Winerdal,	  vd	  


