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Information om promemoria gällande mängd
alkoholdryck vid provsmakning enligt
alkohollagen
Förslag till beslut

Social resursnämnd antecknar informationen till protokollet.
Social resursnämnd ger förvaltningsdirektören i uppdrag att informera de som idag har
tillstånd för provsmakning om vad som framgår av bilagd promemoria.

Sammanfattning

Antalet tillverkare av alkoholdrycker har under senare år ökat i Sverige i allmänhet och i
göteborgsområdet i synnerhet. Detta har fått till följd att antalet ansökningar om
provsmakning av egenproducerade alkoholdrycker vid tillverkningsstället också har ökat.
Utöver provsmakning vid tillverkningsstället så arrangeras mässor, större och mindre, där
provsmakning av alkoholdrycker erbjuds.
Syftet med bilagd promemoria är att tydliggöra vilka mängder som gäller vid
provsmakning av alkoholdrycker.
Med stöd av vad som anges i bilagd promemoria är det tillståndsenhetens uppfattning att
det finns ett s.k. standardmått för en provsmakningsenhet. Mängden är 1 msk sprit med
styrka 40 volymprocent alkohol. Detta omräknat ger t.ex. 12 cl femprocentig starköl som
en provsmakningsenhet.
Vidare ska provsmakning vara begränsad. Tillståndsenheten anser att 8
provsmakningsenheter är en välavvägd maximal mängd vid ett enskilt
provsmakningstillfälle.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barnperspektivet

En norm som har stor acceptans i vårt samhälle är att de vuxna tar ansvar för att barn och
ungdomar ska få en trygg och alkoholfri uppväxtmiljö. Skyddet för ungdomen går som en
röd tråd genom den svenska alkohollagstiftningen. Som innehavare av ett
serveringstillstånd har man ett utökat ansvar för ungdomar som vistas på krogen.
Servering av alkohol till ungdomar ska ske på ett ansvarsfullt sätt och under särskilt
kontrollerade former.
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Mångfaldsperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2019-10-15.

Bilagor
1.

PM mängd alkoholdryck vid provsmakning enligt alkohollagen
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Ärendet

Antalet tillverkare av alkoholdrycker har under senare år ökat i Sverige i allmänhet och i
göteborgsområdet i synnerhet. Detta har fått till följd att antalet ansökningar om
provsmakning av egenproducerade alkoholdrycker vid tillverkningsstället också har ökat.
Syftet med bilagd promemoria är att tydliggöra vilka mängder som gäller vid
provsmakning av alkoholdrycker.

Beskrivning av ärendet

Utöver provsmakning vid tillverkningsstället så arrangeras mässor, större och mindre, där
provsmakning av alkoholdrycker erbjuds.
I dagsläget är det uteslutande ölbryggerier (till skillnad från t.ex. vingårdar) som har
tillstånd för provsmakning av egenproducerande alkoholdrycker i Göteborg. Dock
erbjuds det provsmakning av alla slag av alkoholdrycker vid bland annat mässor och
provsmakningar på restauranger.
I alkohollagens förarbeten, prop. 2009/10:125 s. 113, anges vad som får provas vid
provsmakning. Där anges:
”Vid provsmakning av en dryck ges normalt en mycket liten mängd, oftast motsvarande
en matsked eller mindre.”
Förarbetena skiljer inte på olika typer av alkoholdrycker till exempel spritdryck och
starköl.
Tillståndsenhetens utgångspunkt är att provsmakning av alkoholdrycker ska vara
begränsad. Lagstiftaren har varit mycket tydlig med att provsmakning inte ska likställas
med servering. För servering gäller andra regler och då krävs ett serveringstillstånd.
Eftersom alkoholkonsumtionen ska vara begränsad vid provsmakning anser lagstiftaren
att det inte krävs ett uttryckligt matkrav vid provsmakning. Eftersom gäster ska
konsumera en begränsad mängd alkohol krävs ingen mat för att hålla nere
berusningsnivån. Lagstiftaren har också rent faktiskt angett att provsmakning ska röra sig
om en mindre mängd för att skapa sig en uppfattning om kvalitet och smak.
I förarbetena anger lagstiftaren att det oftast rör sig om motsvarande en matsked eller
mindre. Tillståndsenheten gör bedömningen att en matsked rimligen avser en matsked
starksprit, alltså 40 volymprocent. En matsked sprit 40 volymprocent utgör ett s.k.
standardmått (0,6 cl sprit 100 volymprocent).
Tillståndsenheten har kommit fram till att åtta provsmakningsenheter är en rimlig nivå för
att kunna prova ett antal olika drycker, men ändå hålla konsumtionen på en lagom nivå.
Här bör det påtalas att alkohollagens övriga bestämmelser om ordning och nykterhet
fortfarande gäller. För vissa personer kan det här vara en ansenlig mängd, särskilt om de
inte har ätit någon mat.
Avslutningsvis vill tillståndsenheten trycka på att ur konkurrenshänseende är det helt
avgörande att provsmakning begränsas på det sätt som lagstiftaren faktiskt avsåg. Om
vissa tillåts bedriva serveringsverksamhet utan att behöva ett serveringstillstånd blir
konkurrensen snedvriden. Att erbjuda matservering är en av de mest betungande
uppgifterna med att ha ett serveringstillstånd. Att undvika matservering, men ändå kunna
bedriva servering av alkoholdrycker blir en kraftig konkurrensfördel. Den typen av
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snedkonkurrens kan tillslut verka menligt på folkhälsan och är hela anledningen till att
det t.ex. finns bestämmelser om att innehavare av serveringstillstånd ska vara lämpliga.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen anser att det är av vikt att lagstiftningen tillämpas på det sätt som
lagstiftaren avsett för att inte snedvrida konkurrensen och för att ytterst värna folkhälsan.
Förvaltningens bedömning är att den här promemorian kan bidra i det arbetet.

Social resursförvaltning
Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör
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