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Får man tillverka etanol i 

skolan? 

 
Introduktion Ganska ofta får vi på KRC frågor från lärare som handlar om etanoltillverkning i 

skolan. Det korta svaret är nej och detta finns motiverat av nedanstående frågor 
från en lärare (22/10-21) och svar från Folkhälsomyndigheten (3/11-21) och 
Skatteverket (7/12-21).   

Frågor från 

lärare 

• Får man destillera etanol för/som experiment i laborations-syfte på skolorna? 

• Vad ska man svara om en elev på gymnasiet vill göra ett gy-arbete med jäsning 
och destillering? 

Svar från 

Folkhälso-

myndigheten 

Hej, 

Det finns ingen möjlighet att bevilja dispens eller ge tillstånd för en skola att 
tillverka sprit med stöd av alkohollagen. Att rena sprit betraktas också som 
tillverkning. Skolan har enbart möjlighet att med rätt godkännande från 
Skatteverket tillverka sprit. Dvs att de behöver bli upplagshavare eller 
skattebefriad förbrukare. Skolan verksamhet verkar inte passa i de ändamål man 
kan bli skattebefriad förbrukare för, men det är en fråga som Skatteverket kan 
besvara. Rent krass är svaret att skolan inte kan tillverka sprit i ett 
undervisningssyfte och att det lagligen är svårt att ordna att skolan får denna 
möjlighet. Jag får be dig ta kontakt med Skatteverket för att få svar på frågorna om 
skolan kan bli upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för det ändamålet de 
vill använda spriten till. 

Svar från 

Skatteverket 

Hej! 

Den som är godkänd som skattebefriad förbrukare eller som upplagshavare har 

rätt att tillverka sprit enligt alkohollagen. Alkoholskatt ska betalas för sprit som 

tillverkas. Skattesatsen är för närvarande 516,59 kronor per liter ren alkohol.  

Skattebefriad förbrukare 

En skattebefriad förbrukare är en person (fysisk eller juridisk) som fått ett 

godkännande av oss att ta emot alkoholvaror utan alkoholskatt från en 

upplagshavare i Sverige, för att använda till ett skattebefriat ändamål. Ett 

godkännande förutsätter att den sökande  

1. använder alkoholvaror för de skattebefriade ändamål som anges i 32 § 

första stycket 4 LAS, och  

2. är lämplig som skattebefriad förbrukare med hänsyn till sina ekonomiska 

förhållanden och omständigheterna i övrigt, 31 e § lagen om alkoholskatt 

(LAS). 
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Vi anser att tillverkning av sprit i undervisningssyfte, inte är ett sådant ändamål 

som man kan godkännas som skattebefriad förbrukare för. Ni hittar mer 

information om skattebefriade förbrukare på vår webbplats: 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.16/322046.html 

Upplagshavare 

En upplagshavare är en person (fysisk eller juridisk) som fått ett godkännande av 

oss att yrkesmässigt tillverka, bearbeta, lagra, ta emot eller avsända alkoholvaror 

enligt ett uppskovsförfarande i ett skatteupplag. Ett godkännande förutsätter att 

den sökande 

1. bedriver eller avser att bedriva yrkesmässig verksamhet av viss art, 

2. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska 

förhållanden och omständigheterna i övrigt, och 

3. disponerar över ett utrymme i Sverige som kan godkännas som 

skatteupplag, 9 § LAS. 

Enligt vår bedömning uppfyller en gymnasieskola normalt sett inte 

förutsättningarna för att kunna godkännas som upplagshavare. 

Ni hittar mer information om upplagshavare på vår webbplats: 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.16/322042.html 
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