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REMISSYTTRANDE;  
Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av 
alkoholdryck till konsumenter (KOVFS 2016:1)  
(Ert diarienummer 2019/1190) 
 

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita 

samlar drygt 5 850 medlemsföretag med över 8 420 arbetsställen, huvudsakligen 

hotell, restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferens-

anläggningar, spa, campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och 

djurparker, turistbyråer, museer samt turist- och eventföretag. Visita tecknar 

branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som 

branschorganisation hjälper Visita företagen att växa och utvecklas och är 

besöksnäringens företrädare i politiska frågor.  
 

Visita har tagit del av remiss och får härmed inkomma med följande. 

 

YTTRANDE 
 

Visita noterar inledningsvis att vi inte är remissinstans avseende den aktuella remissen 

utan på annat sätt har fått kännedom om den. Med tanke på att Visita är bransch- och 

arbetsgivarorganisation för bl.a. restauranger med serveringstillstånd anser vi att 

Konsumentverket bör ombesörja att Visita framledes är remissinstans i ärenden 

rörande exempelvis frågor om marknadsföring av alkoholdrycker. 

 

Tiden för Visita att lämna synpunkter på den aktuella remissen har varit knapp, men 

vi vill härmed framföra följande synpunkter. 

 

Under p. 2.1 i de föreslagna allmänna råden bör det förtydligas vad som avses med 

saklig/relevant information. Det är viktigt att det i det sammanhanget också framgår 

med tydlighet att bl.a. information om mat som tillhandahålls med eller passar till viss 

alkoholdryck är exempel på sådan saklig information som är tillåten i samband med 

marknadsföring av alkoholdrycker. 
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Under p. 2.1.1 föreslås bl.a. ett allmänt råd innebärande att ”Marknadsföring av 

alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat, som inte endast utgörs av ett 

passivt saluhållande av sådana drycker eller preparat, bör endast förekomma på 

evenemang, till exempel festivaler, där målgruppen eller minst 70 % av deltagarna 

beräknas vara över 25 år”.  Visita anser att detta allmänna råd är alltför långtgående 

och inskränkande samt att det saknar stöd i lagstiftningen. 

 

 

 
Jonas Siljhammar  

VD                                                                  

                                                                                      Stefan Lundin                                    

                                                                                      Chefsjurist  

 


